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1.1 - Construção da utopia penitenciária  
 

   

Desde os tempos mais remotos da civilização humana, a prisão é uma realidade 

marcante que convive com o devir das sociedades. Referenciada já desde a época clássica, até 

finais do século XVIII a sua função primordial é a de retenção e castigo, características 

resultantes de uma mentalidade que não encarava a prisão como um instrumento penal, uma 

vez que o sistema punitivo assentava na aplicação da pena de morte, exílio, galés, trabalhos 

forçados ou suplício. Este último consistia num castigo violento e brutal aplicado 

directamente no corpo do condenado, assumindo contornos de vingança pessoal em que o 

poder vigente se afirmava violentamente como forma de manter a ordem social estabelecida1. 

O carrasco, condutor principal de todo o aparato que envolvia a execução pública, tinha um 

diversificado repertório de métodos para provocar dor e sofrimento, num cerimonial 

meticuloso e calculado. As “mil mortes” podiam ser infligidas recorrendo a açoites, ferro 

quente, ao emprego da roda, ao uso da fogueira, mutilações ou torturas físicas, transformando 

o suplício na arte do horrível, em que o corpo do condenado é manipulado como matéria-

prima a transformar2. Em semelhante contexto penal, a prisão é concebida apenas como um 

local desagradável, passível de ser instalada numa qualquer estrutura forte e sólida o 

suficiente para impedir a fuga do prisioneiro e barrar a entrada a quem tentasse subtrair o 

mesmo às degradantes condições de vida que lhe eram brutalmente impostas enquanto 

esperava o momento em que sofreria o castigo corporal.  

As violentas e bárbaras execuções públicas, revestidas de injustiças e prepotência do 

poder soberano, vão sendo cada vez mais encaradas pelas populações como um acto 

excessivo, o que por vezes invertia aos olhos do povo os papéis dos executores da justiça, 

passando o carrasco a ser encarado como o criminoso e os juízes os verdadeiros assassinos, o 

que gerava muitas vezes um sentimento de mau estar e de perigosa instabilidade social. Nos 

finais do século XVIII, a contestação à prática desta justiça medieval e violenta praticada pelo 

                                                           
1 Michel Foucault, Vigiar e punir: Nascimento da prisão, 1996, p.44.  
2 Segundo uma descrição de 1715 de A. Bruneau de um destes suplícios, o carrasco, após matar o condenado com uma 
pancada de maça de ferro na têmpora, corta-lhe o pescoço, banhando-se no seu sangue. Em seguida corta-lhe os nervos até 
aos calcanhares, abre-lhe o ventre, tirando-lhe os órgãos internos e suspendendo-os em ganchos de ferro colocados no local. 
Em seguida disseca o restante corpo pendurando as partes esquartejadas em vários outros ganchos. Michel Foucault, ibidem. 
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Antigo Regime e entendida como uma “confrontação física entre o soberano e condenado”, 

contribuiu para que, no contexto do pensamento iluminista, emergissem cada vez mais 

reformadores com o objectivo de abolir esta barbárie, defendendo a necessidade de um código 

penal mais justo e humanizado, que não constituísse um atentado à dignidade do homem e 

que punisse com maior justiça em vez de vingança. Nesta demanda, a obra do italiano 

iluminista Cesare de Beccaria, Dei delitti e delle pene, publicada em 1764, representa, no 

campo da penalidade, um marco importante tendo causado um grande impacto na mentalidade 

social e jurídica, influenciando reformadores póstumos. Beccaria tipifica os vários crimes, 

estabelecendo uma proporcionalidade entre estes e a respectiva pena, abolindo já a pena de 

morte. O castigo a aplicar seria adequado às características do delinquente procurando 

motivar uma mudança comportamental, não através da dor física, mas sim pela “dor de alma”. 

Também o monge Mably, na sua obra De la legislation, Oevres completes (1789), dá o mote 

para um novo espírito penal ao afirmar: “Que o castigo, se assim posso exprimir, fira mais a 

alma que o corpo”3, defendendo também uma mudança comportamental através de um 

processo causador de uma “dor” metafísica.  

Nos finais do século XVIII, o filantropismo e o humanismo iluminado reclamam a 

dignidade humana. A Revolução Francesa, cujo epicentro dos acontecimentos esteve 

relacionado com uma cadeia, a Bastilha, torna-se num catalisador de mudanças mentais 

levando à promulgação, em 1791, de um Código Penal que sugere uma nova 

proporcionalidade nas penas, influenciando assim a cultura ocidental e contribuindo para que 

o “corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no 

ombro, exposto vivo ou morto dado como espectáculo”4 fosse desaparecendo gradualmente 

por toda a Europa, num conjunto de reformas penais progressivas que erradicariam os 

anteriores excessos e abusos, características de uma legislação arbitrária e parcial, conotada 

com as monarquias absolutas do Antigo Regime. Neste processo, condicionado como é óbvio 

por aspectos políticos, sociais e culturais de cada país, suprime-se a encenação do suplício e 

dos seus métodos punitivos.  

Dos vários reformadores penais e prisionais que impulsionaram mudanças na 

mentalidade de finais do século XVIII no que toca à prisão propriamente dita, temos que 

referir o trabalho de John Howard (1726-1790). O facto de ter sido feito prisioneiro por 

franceses quando tentava chegar a Lisboa na sequência do terramoto de 1755 e de ter sido 

                                                           
3 Citado por Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros em Da prisão à cidade punitiva: Utopia e realidade, texto 
policopiado, 2000, p.30. 
4 Michel Foucault, Vigiar e punir: Nascimento da prisão, 1996, p.63. 
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mais tarde nomeado como xerife de Bedfordshire, colocou-o numa posição privilegiada para 

tomar conhecimento da realidade prisional da sua época. Impressionado com o que observa e 

movido por um sentimento de reforma influenciado pelo humanismo e pela filantropia das 

Luzes, percorre sistematicamente durante vários anos as cadeias de Inglaterra e as de outros 

países da Europa, incluindo Portugal. O resultado das suas observações sistemáticas origina 

uma publicação em 1777, The state of the prisions in England and Wales e outra em 1789, An 

account of the principle of Lazaretos in Europe. Relatórios importantes, pois descreve e expõe 

os problemas e as condições subumanas das prisões da sua época, fazendo um levantamento 

de degradantes realidades prisionais tais como: espaços reduzidos e degradados onde eram 

encarcerados um excessivo numero de pessoas independentemente do sexo, idade ou tipo de 

crime cometido, coexistindo numa permanente promiscuidade física e mental. Precariedade 

acrescida por problemas como: a falta de segurança; a insalubridade dos espaços; os abusos e 

corrupções de quem geria as cadeias; a falta de assistência médica, de alimentação, de 

higiene, de água potável, de aquecimento (que por vezes era feito à custa de fogueiras no 

próprio espaço de confinamento); da fraca ou excessiva ventilação, que facilitava a 

propagação de doenças graves graças a atmosferas fétidas e viciadas. A febre, que na época 

era um problema que atingia vastas áreas da população gerando epidemias, tinha muitas das 

vezes como foco, segundo Howard, a prisão (febre das prisões). O ar era entendido como um 

elemento de características próprias, que viciado em espaços sem ventilação sofria uma 

mutação perigosa transformando-se num gás altamente contagioso, propagador de doenças, 

mais perigoso que a própria peste. Para contrariar os “maus ares” das cadeias, usualmente 

recorria-se à fumigação de substâncias próprias, utilizadas para “desinfectar” áreas 

consideradas de ambiente viciado5. 

No que concerne às descrições físicas destes espaços carcerários de retenção, 

geralmente eram áreas adaptadas em arquitecturas pré-existentes6, como contrafortes de 

pontes, caves de edifícios públicos ou privados, fortalezas, castelos medievais, mosteiros, 

masmorras ou nas principais portas de entrada das muralhas das cidades, como é o caso de 

London Gate (fig.1). Na esmagadora maioria dos casos com poucas ou nenhumas janelas, 
                                                           
5 Lavoisier, Philippe Passot e Vicq dAzyr entre outros, tratam e estudam esta problemática do ar aplicado a espaços fechados 
prisionais, concebendo sistemas de ventilação e de drenagem de maus odores. 
6 O castelo de Sant'Angelo em Roma, originalmente concebido como túmulo do Imperador romano Adriano no século II, 
acaba por ser adaptado também a prisão Papal. Já desde o Renascimento foram elaborados tratados de arquitectura que se 
debruçaram sobre a problemática prisional. Nestes, a prisão era concebida não apenas como uma forma de castigo mas como 
espaços que deveriam reunir todas as condições necessárias de habitabilidade como instalações sanitárias, celas individuais 
com a possibilidade de separação por crimes, idade. Estas directrizes nunca foram seguidas, talvez porque a mentalidade da 
época não estava preparada para encarar o prisioneiro como um ser a regenerar, mas simplesmente a ser castigado tão 
severamente quanto possível. Prisões como a Torre de Londres, ou a Bastilha, espaços fortificados que tinham a dupla função 
de retenção e defesa e que inspiravam um profundo terror à população. 
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húmidos, escuros, claustrofóbicos, frios, geralmente subterrâneos (Fig.2), desprovidos das 

condições mínimas de habitabilidade, realidade justificável uma vez que a mentalidade e o 

sistema penal de então atribuía à cadeia apenas uma função de retenção ou de castigo físico. 

Estes graves problemas transversais a todas as cadeias ocidentais, inventariados na pesquisa 

de John Howard, levam-no a concluir nos seus relatórios que as degradantes condições das 

cadeias do seu tempo, matavam mais indivíduos que a própria Pena Capital, iniciando assim 

um trabalho de sensibilização junto dos governos para estas questões, obrigando a repensar o 

sistema penal e prisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O século XIX é o século das utopias e dos Sistemas, mentalidade que abrangeu 

também a prisão, sendo alvo de estudo e análise no sentido de para possuir o seu próprio 

sistema que desse resposta às questões da criminalidade sempre crescente, uma vez que o 

fenómeno do crescimento das cidades industriais atraía e gerava um largo número de 

mendigos, vagabundos e criminosos. A génese do sistema penitenciário moderno ocidental 

bebe de várias fontes, e uma das grandes influências viria da própria Igreja Católica, que, 

desde os tempos mais remotos do monaquismo, não podendo por questões teológicas aplicar 

penas de morte, como acontecia na realidade civil, praticava um sistema disciplinar com o 

recurso à penitência e ao isolamento celular. Este processo, tendo como pilares orientadores a 

disciplina, a contemplação, o trabalho e a misericórdia, tinha como objectivo incutir o 

sentimento de arrependimento no monge pecador, através de um processo que quando findo 

permitiria o regresso do indivíduo moralmente regenerado, à comunidade cristã. Neste 

sentido, a temática da prisão era um constante motivo de discussão e teorização no contexto 

da Igreja Católica.  

O monge beneditino Jean Mabillon (1632-1707) na sua obra crítica  Réflexions sur les 

prisons dês ordres religieux (c. de 1690 e publicado em 1724), propõe que a Igreja ofereça 

Fig.1 – Prisão medieval Newgate, Londres 

Fig.2- Prisões masmorras em 
castelos. Johnston, Norman, A 

History of  Prison Architecture, 
Ilinois, University of Illinois 

Press, 2000, pp. 11 
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aos seus presos “um trabalho que ocupe o espírito, que a duração do encarceramento seja 

proporcional à gravidade da falta e à disposição interna do culpado”7. Ao longo de todo o 

processo da cura metafísica seriam periodicamente visitados por uma figura que lhes desse 

consolo e guiasse no percurso individual de reabilitação moral. Mabilon defendia uma 

penitência baseada em isolamento, habitação celular, contacto com o ar livre, trabalho 

edificante e um processo de arrependimento baseado numa espiritualidade assertiva e 

caridosa, tudo isto num espaço temporal calculado. Contudo, tem o cuidado de chamar a 

atenção para o facto de que um isolamento mais radical seria contraproducente à recuperação 

do monge. Esta seria também obsoleta se efectuada em espaços sem condições sanitárias, sem 

cuidados médicos e sem apoio espiritual. O ideal seria uma reclusão que permitisse realizar 

passeios ocasionais ao ar livre, ouvir missas em isolamento, ter um trabalho para se ocupar e 

um pequeno jardim para cuidar anexo à sua cela, proporcionando um contacto com a natureza 

e a prática de exercício físico. A cela deveria conter parca mobília, apenas o essencial, 

devendo existir em muitas delas um orifício por onde o abade superior pudesse espreitar, para 

assim controlar e verificar os progressos do monge isolado em penitência. 

 Enquanto a prisão civil servia essencialmente para reter o corpo do condenando, 

punindo-o e castigando-o, no contexto da Igreja, a prisão monacal tinha como objectivo 

“curar” a alma e reintegrar o pecador na comunidade. É este espírito de reabilitação individual 

que vai acabar por influenciar os reformadores penais e prisionais que concebem a génese do 

sistema penitenciário moderno nos princípios do século XIX.  

A obra de John Howard, além de apontar e denunciar as fraquezas e misérias das 

prisões da sua época, faz um levantamento gráfico (publicado junto com os seus relatórios), 

das cadeias que encontrou pela Europa, chamando a atenção para os casos que, segundo a sua 

opinião, são dignos de serem referidos como bons exemplos arquitectónicos e penais, ou pelo 

menos mais aceitáveis, uma vez que proporcionam boas condições de habitabilidade graças à 

arquitectura, tendo sido implementadas boas práticas de funcionamento. É no contexto da 

Igreja que o filantropo visita um dos espaços carcerários exemplares, o reformatório de San 

Michel de Roma. Datado de 1704 e mandado construir pelo Papa Clemente XI para jovens 

delinquentes de Roma, o enfoque era dado à instrução moral, ao trabalho e ao isolamento 

através do silêncio, para prevenir a contaminação de condutas e de pensamentos imorais.  

 

 

                                                           
7Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros: Da prisão à cidade punitiva: Utopia e realidade, texto policopiado, 2000, 
p.59. 
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A estrutura rectangular, concebida pelo arquitecto Carlo Fontana (Fig.3), é composta 

por celas individuais, dispostas em vários níveis, opostas entre si e orientadas para um 

corredor central, tal como um teatro com os seus camarotes orientados para um palco central, 

numa lógica geométrica e perspéctica (Fig.4). Cada uma destas celas individuais era provida 

de mobília, latrina, janelas gradeadas e porta orientada para o corredor central. O corredor 

multi-funcional era utilizado como local de trabalho, refeitório e para a realização de missas, 

actividades que deveriam ser cumpridas no mais profundo silêncio. Num dos topos da 

estrutura estava um altar visível das celas e no topo oposto foi instalado o local de flagelação, 

onde os jovens desobedientes eram castigados. Os andares térreos eram também utilizados 

como oficinas de trabalho. O funcionamento desta instituição já prenunciava o sistema 

penitenciário que viria a ser implementado mais tarde, recorrendo “à disciplina, segregação, 

vigilância, cuidados com o ar fresco e com a higiene sanitária, trabalho e penitência”8. 

Outro bom exemplo considerado por Howard era a 

casa de correcção de Milão iniciada em 1750 e ainda 

inacabada em 1778 (Fig.5). Esta  constituía, na opinião do 

humanitarista, uma evolução do caso de San Michele de 

Roma. O seu arquitecto, Francesco Croce, combina o 

isolamento celular numa estrutura em T e cria um 

complexo de edifícios de apoio ao edifício prisional 

central. Com 120 celas ordenadas lateralmente em 3 

                                                           
8 Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, Da prisão à cidade punitiva: Utopia e realidade, 2000, p.76.  

Fig.3 - Projecto da Casa 
de Correcção de San 
Michele em Roma, 

publicado no State of the 
Prisions de John Howard 

ed, 1784. 

Fig.4 - Desenho de Carlos Fontana para 
uma medalha, reproduzindo o interior da 
Casa de Correcção de San Michele em 

Roma. 

Fig.5 - Casa de correcção de Milão, publicado no 
State of the Prisons, John Howard (1784). 
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níveis, cada uma estava equipada com cama, secretária e dotada de janelas interiores e 

exteriores. Esta estrutura permitia assim a separação por sexo, sendo uma das alas destinada a 

homens, outra a rapazes e outra a mulheres e enfermaria.  

Também a Maison de Force de Gande, 

mandada construir em 1772 por Maria Teresa no 

seguimento da reforma penal pedida ao Visconde 

Vilain XIV9 para lutar contra o aumento da 

mendicidade, vagabundos, pedintes, prostituição e 

criminalidade, é um exemplo de modernidade na 

época na medida em que a arquitectura tenta dar 

respostas, de uma forma funcionalista, às questões da 

criminalidade de então, sendo considerada a primeira estrutura do género de larga escala 

(fig.6). O seu arquitecto Malfaison, com a colaboração do jesuíta Klukman, concebeu uma 

estrutura baseada num enorme octógono, constituído por 8 secções trapezoidais dispostos em 

torno de um espaço central (fig.7), disposição que permitia uma separação por tipos de crime 

e sexo, podendo cada uma das secções do enorme octógono ser dedicada a uma função 

específica. O centro da estrutura permitia o acesso a cada um dos espaços que funcionavam 

isolados entre si. O trabalho era o sistema adoptado, para 

manter ocupada a população carcerária, seguindo a tradição 

das Workhouses inglesas, as Bridwell10 e as holandesas 

Rasphuis 11, que já existiam desde o século XVI, constituindo 

instituições pensadas num espírito de reabilitação de 

delinquentes menores, através do trabalho, mas numa 

vertente de caridade.  

A Maison de Force de Gent, pela sua dimensão e 

forma de funcionamento, exerce um enorme impacto nos 

reformadores do século XIX, sendo normalmente apontada 

como uma das grandes influências do sistema penitenciário moderno, pois já coloca em 

                                                           
9 Vilain nas suas Mémoires sur les moyens de corrigir les malfaiteurs et les fainéants à leur propre avantage et de les rendre 
utiles à l’État (Gand, 1775) defendia um sistema penal que excluía os castigos físicos, substituindo estes pela privação de 
liberdade acompanhada de um sistema regenerativo assente no trabalho.  
10 A Bridewell foi a primeira experiencia inglesa na luta contra o aumento de mendigos, pedintes, ladrões, ociosos, 
praticantes de crimes menores e prostitutas, tendo sido instalada no palácio de Bridewell, que deu nome às seguintes que 
foram criadas pelo país. 
11 Spiegel foi o primeiro mentor destas instituições, onde os internados raspavam madeiras de vários tipos para serem usadas 
como corantes, num trabalho quase ininterrupto, com um intuito regenerativo. Os delinquentes usavam um capuz para não 
revelarem a sua identidade. Estas casas eram denominadas Rasphuis e mais tarde surgiram as Spinhuis (para mulheres que se 
dedicavam a tecelagem) e as Tuchuis.  

Fig.6 - Maison de Force de Ghent, vista aérea. 
Johnston, Norman, A History of  Prison Architecture, 

Ilinois, University of Illinois Press, 2000, pp. 40 

Fig.7 - Maison de Force, Ghent, L. Moreau-
Christophe, Rapport sur les prisons, (1839). 
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prática o isolamento nocturno, a separação por sexos, tipologia de crime e duração de pena, 

tudo isto possível, graças à sua arquitectura radial.   

O trabalho de Howard granjeou-lhe algum prestígio em Inglaterra no que concerne as 

reformas prisionais levando-o a participar, conjuntamente com o jurista Sir William 

Blackstone e Sir William Eden, na elaboração do texto do Penitenciary Act of Parliament em 

1779, documento importante no contexto das reformas prisionais da época pois contempla, 

pela primeira vez, a criação de uma rede de penitenciárias estatais12. Não obstante, esta é uma 

tentativa de reforma prisional que falha na sua execução, talvez porque denunciar os defeitos 

dos cárceres dessa época, propondo melhorias, não fosse suficiente para uma reforma de 

fundo, havendo ainda a necessidade criar uma base jurídica que permitisse enquadrar o uso 

sistemático das prisões no sistema penal e a ausência de uma arquitectura específica também 

dificultava uma solução eficaz e abrangente.  

Por toda a Europa e América, graças aos resultados do trabalho dos vários 

reformadores prisionais como John Howard e por Sociedades como a London Society for the 

Improvement of Prison Discipline and for the Reformation of Juvenile Offenders ou mesmo 

movimentos sociais como os Quakers13, os princípios básicos que estão na génese do sistema 

penitenciário cristalizam-se. Ao longo deste processo, “discursos e arquitectos, regulamentos 

coercivos e proposições cientificas, efeitos sociais reais e utopias invencíveis, programas 

para corrigir a delinquência”14.  

O novo contexto prisional e penal que urgia conceber exigia uma nova relação com o 

preso que deveria ser encerrado em espaços diferenciados segundo a idade, sexo e gravidade 

do crime cometido e isolado, quer do mundo exterior onde cometeu o delito, quer dentro da 

própria prisão. Este isolamento tinha como objectivo evitar contactos promíscuos (a nível 

físico e mental) reduzindo assim ao máximo a possibilidade de contaminação moral entre 

presos primários e reincidentes perigosos, possibilitando uma “relação do indivíduo com a 

sua própria consciência e aquilo que pode iluminá-lo de dentro”15.       

O sistema penitenciário moderno é também um “produto” do pensamento Iluminista. 

Os homens do iluminismo encaravam a educação como um instrumento que permitia ao 

                                                           
12 O Act de 1776 transformou as penas de degredo em trabalhos forçados na limpeza do rio Tamisa e noutros portos de mar. 
O Transportation Act de 1784 impediu os condenados de serem deportados. Finalmente o Penitentiary Act, de 1779, também 
conhecido por Hard Labour Bill ou Blackstone Act , influenciado pelo trabalho de Howard, introduz o uso de penitenciárias 
para correcção e reforma dos delinquentes  
13 Movimento de forte espiritualidade religiosa que, entre outras questões, defendia e lutava por uma melhoria das condições 
dos presos. Praticando a caridade nas visitas às cadeias. Tiveram figuras bastante importantes e influentes no panorama social 
e politico inglês. Tal como os trabalhos desenvolvidos por Howard, também foram importantes os esforços de Elizabeth Fry 
no que respeita às mulheres presas. 
14 Michel Foucault, Vigiar e punir: Nascimento da prisão, 1996, p.48.        
15 Ibidem, p.30. 
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Homem ascender a um nível superior de civilização, contribuindo para o desenvolvimento 

social. Neste sentido, começa a generalizar-se a ideia de que a esmagadora maioria dos 

criminosos emergia das classes mais baixas, consequência de uma população mal formada, 

repleta de vícios e dada ao ócio, o que contribuía para a degradação social, propiciando à 

delinquência. Os criminosos, segundo esta perspectiva, eram o resultado da falta de recursos, 

condição inerente aos estratos sociais mais baixos, e neste contexto, a educação penitenciária 

assumiria um papel fundamental no sistema penitenciário regenerador. Semelhante papel 

assumia o trabalho, que deveria ser encarado como uma obrigação e um direito do preso. A 

actividade laboral torna-se assim um ponto-chave no processo de regeneração, dotando o 

preso de “armas” para evitar cair novamente na vida criminosa ou de pedinte/vagabundo16. A 

implementação de oficinas de cariz industrial nas penitenciárias levaria muitas da vezes a que 

estas fossem alvo de crítica por parte da indústria particular que se queixava da existência de 

uma concorrência desleal17. 

 As linhas orientadoras do sistema penitenciário exigiam uma nova mentalidade 

punitiva que possibilitasse enquadrar e fundir duas áreas, a penal e a prisional. A obra de 

Cesare de Beccaria publicada em 1764 tinha já causado um grande impacto na mentalidade 

social e jurídica da época18, mas a acção mais importante e fundamental para o 

enquadramento legal da prisão foi o trabalho do reformador Jeremy Bentham que, com o seu 

espírito utilitarista, luta por uma série de reformas numa tentativa de combater a inutilidade do 

ultrapassado sistema jurídico britânico, ainda com características feudais. O pensamento 

reformador de Bentham é fulcral, conseguindo associar à penalidade uma vertente mais 

correctiva do que punitiva com o objectivo da “recuperação e reclassificação social do 

condenado”19. Este reformador consegue assim estabelecer uma ponte de ligação entre as 

questões humanitárias e filantrópicas do iluminismo do século XVIII e a emergente 

penalidade do século XIX, lançando as bases penais que iriam mais tarde enquadrar e 

legitimar o uso sistemático da prisão enquanto sanção penal por excelência. Neste sentido, 

une o sistema penal com o sistema penitenciário conseguindo que nos inícios do século XIX a 

                                                           
16 O trabalho de Jonas Hanway no século XVIII seria também fundamental. Este autor, defensor do isolamento total e 
permanente, defende que o trabalho é a solução para regenerar o delinquente assim como a solidão forçada para que o pecado 
e a culpa pudessem pesar na consciência do condenado iniciando assim um processo de regeneração moral. Publica neste 
sentido as seguintes obras Solitude and Imprisionment em 1776 e Distributiv justice and Mercy em 1781, e propõe que este 
regime seja utilizado nas prisões da época, com o objectivo de salvação da alma do condenado, através da misericórdia de 
Deus, tendo como mensageiro divino o capelão.  
17 Sobre este temática ler, Dário Melossi e Massimo Pavarini, Cárcel Y Fábrica, Siglo Veintiuno Editores, 1980  
18 A sua obra Dei delitti e delle pene, é representativo do espírito iluminista aplicado ao direito penal. Tipificando crimes e 
considerando que a pena deveria ser proporcional e adequada às características do delinquente, apostava no espírito como 
alvo a atingir para mudança de comportamento e não no corpo do condenado, como até então era praticado. Apesar de 
renegar a morte como meio penal, César Beccaria propõe a substituição desta pela escravatura perpétua.  
19 Michel Foucault, Vigiar e punir: Nascimento da prisão, 1996, p.51.  
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prisão seja aceite unanimemente como um mal menor que tem que ser alterado e adaptado, 

transformando-a num instrumento de luta contra a crescente criminalidade.  

Progressivamente, a prisão assume a função de reabilitação, preconizando como 

castigo a privação de um dos mais valiosos bens do Homem, a sua liberdade. O acto de punir 

passa a ser revestido de uma nova moral por parte de quem a pratica e de quem a recebe, 

transformando-se num processo administrativo, operando-se uma transformação que vai da 

“passagem dos suplícios, com seus rituais de ostentação, com sua arte misturada à cerimónia 

do sofrimento, a penas de prisão enterradas em arquitecturas maciças e guardadas pelo 

segredo das repartições [...] é a passagem de uma arte de punir a outra”20. 

Os reformadores iluministas exigiam, a par de um sistema punitivo regenerador, uma 

estrutura arquitectónica capaz de dar respostas e soluções de modo a que o processo 

regenerativo se processasse eficazmente. Essa estrutura arquitectónica deveria ser robusta o 

suficiente para evitar evasões e invasões, permitindo simultaneamente uma supervisão 

facilitada no controlo de funcionários e prisioneiros para evitar e prevenir abusos de ambas as 

partes. Era também fundamental que esta conseguisse impor o isolamento entre reclusos de 

modo a evitar a contaminação física e moral e que reunisse todas as condições de 

habitabilidade para que a saúde dos ocupantes não fosse degradada pelas más condições, o 

que permitiria desenvolver o processo de reabilitação do delinquente através do trabalho, da 

religião e da educação21. 

 

 

 

1.2 A materialização do sistema penitenciário 

 

O contributo de Bentham não se restringe ao campo penal. Como homem do seu 

tempo que é, comunga da preocupação pelo controlo absoluto e vigilância permanente, uma 

obsessão sempre presente no contexto do século XVIII, quer nos sistemas utópicos da 

mentalidade oitocentista, quer na procura do controlo total exercido pelo emergente Estado 

Liberal. Familiarizado com as questões prisionais da sua época, Bentham propõe-se conceber 

uma estrutura arquitectónica que seja a solução destes problemas. É neste contexto que surge 

o seu livro de 1789 “Panopticon or The Inspection-House”, no qual desenvolve a ideia de um 

novo princípio de construção arquitectónica que poderia ser aplicada na concepção de 

                                                           
20 Ibidem, p.34. 
21 Norman Johnston, A history of prison architecture, 2000, p.44. 
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qualquer tipo de edifício cujo objectivo fosse manter em permanente vigilância os seus 

ocupantes. Apesar da estrutura que idealiza 

poder ser aplicada a fábricas, casas de trabalho, 

hospitais ou escolas, faz um maior enfoque na 

sua utilização para penitenciárias. 

 A estrutura idealizada por Bentham, a 

qual denomina Panóptico (olho que tudo 

observa) (fig.8) é composta por uma arquitectura 

circular dotada de vários níveis nos quais estão 

dispostas, em todo o perímetro, celas individuais 

com amplas janelas para o exterior e equipadas com vidros, permitindo uma luminosidade 

intensa. Todas as celas têm a sua entrada orientada para uma torre de vigilância 

estrategicamente posicionada no epicentro deste enorme círculo, o que permite exercer um 

controlo permanente e facilitado (360 graus) sobre quem ocupa as celas, isto graças à contra-

luz que denuncia todos os movimentos do prisioneiro transformando a cela num pequeno 

palco. Um engenhoso sistema que permite uma visão para o exterior da torre de vigia mas não 

do exterior para o interior desta (Fig.9), incutindo no prisioneiro uma sensação de permanente 

vigilância e de acompanhamento total. Bentham cria assim uma máquina de controlo 

constante que funciona independentemente de quem ocupa, ou não, a torre central de 

vigilância, estabelecendo e conservando a ordem prisional. Desta forma, o preso faz parte de 

um todo, mas simultaneamente individualizado e isolado, evitando o “perigo de complô, de 

tentativa de evasão colectiva, projecto de novos 

crimes para o futuro, más influências 

recíprocas”22.   

 O panóptico de Bentham é inovador do 

ponto de vista arquitectónico e de engenharia, 

utilizando materiais que estavam a beneficiar de 

desenvolvimentos recentes, como o ferro e o vidro, 

introduzindo também, numa vertente prisional, 

preocupações a nível sanitário, do aquecimento e 

da ventilação. Só assim estariam reunidas todas as condições necessárias de habitabilidade 

para que a vivência dos prisioneiros se restringisse às respectivas celas onde dormiam, 

                                                           
22 Michel Foucault, Vigiar e punir: Nascimento da prisão, 1996, p.166. 

Fig. 8 - Versão de 1791 do panóptico de Bentham, John 
Bowring, Works of Jeremy Bentham (1843). 

Fig.9 - Torre central de observação da prisão panóptica de 
Joliet. Estados Unidos da América. 
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comiam, trabalhavam e assistiam à missa. Quanto ao exercício, este poderia ser praticado com 

o recurso a pátios de recreio, ordenados consoante o crime praticado. Se tivermos em conta as 

degradantes condições das prisões da época, o panóptico de Bentham constituía, claramente, 

um avanço na defesa dos direitos do Homem e o conceito subjacente ao panóptico, o 

panoptismo, abre portas para uma nova concepção de arquitectura prisional que estará na 

génese da arquitectura radial penitenciária e que dominará todo o século XIX.   

No contexto europeu, apesar das intenções de reformas e de um vasto leque de 

experiências ensaiadas no campo prisional, o sistema penitenciário não consegue atingir um 

estado de maturidade, uma vez que existem várias correntes que polarizam opiniões próprias 

que impedem e colocam entraves a que se estabeleça um consenso universal no que concerne 

à arquitectura prisional. O projecto inovador apresentado por Bentham, a sua casa de 

inspecção panóptica, não foi aprovado em Inglaterra pelo rei George III, mas exerce uma forte 

influência em outros países como França23 e Estados Unidos da América.  

A dificuldade em se estabelecer um único modelo penitenciário estava relacionada 

com a diversidade cultural, as divergências políticas e as dificuldades económicas de cada um 

dos países europeus. Assim, apesar dos esforços, não é no velho continente que vai despontar 

o modelo arquitectónico prisional de projecção internacional, mas sim no novo mundo, nos 

Estados Unidos da América, terra das oportunidades, que reunia as condições políticas, 

sociais e económicas ideais que vão tornar possível uma implementação em grande escala de 

reformas penais e prisionais. 

Até à independência dos Estados Unidos, em 1779, a Inglaterra deportava para este 

continente os seus criminosos, resolvendo assim temporariamente o seu problema de excesso 

de população carcerária e sobrelotação de cadeias contribuindo para agravar a realidade 

criminal americana. Longe das influências inglesas, os estados americanos tentaram desde 

cedo colocar em prática novos sistemas penais e prisionais. No século XVII, no estado da 

Pensilvânia, foi implementado um código penal Quaker que abolia a pena de morte e previa a 

reabilitação do condenado, mas a inovação foi proibida por Inglaterra, sendo reabilitada 

apenas após a independência. Assim, graças às influências Quaker, em 1820, já a pena de 

morte tinha sido restringida nos códigos penais de quase todos os estados americanos. Para 

travar a sobrelotação das prisões e o constante aumento da delinquência, os estados 

americanos tentam empreender reformas de fundo, utilizando a prisão como um complexo 

instrumento de combate à desordem social, assente na reabilitação do delinquente com um 

                                                           
23 Sobre este assunto ver o artigo de Bruno Foucart, Architecture carcérale et architectes fonctionalistes en France au XIXe 
siécle ,in Revue de L’Art nº32.  
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objectivo de prevenção do crime. É neste contexto que surgem, nos princípios do século XIX, 

dois sistemas de regeneração penitenciária, personificados nas prisões de Auburn e Filadélfia. 

Ambos os sistemas assentam no isolamento24, mas divergem na forma como a este é 

submetido o penitenciário. No caso da prisão de Auburn (estado de Nova York) o isolamento 

permanente foi inicialmente posto em prática entre 1821 e 1823, em celas de tamanho 

reduzido (2,10mX 1m e 2.15m de altura) das quais os prisioneiros não podiam nunca sair. 

Mas as elevadas taxas de insanidade mental que se verificaram, resultantes de um 

confinamento tão exíguo e sem condições de habitabilidade (celas sem iluminação, ventilação 

e salubridade), ditaram o fim deste sistema. Uma nova orientação penitenciária é assim 

desenvolvida pelo director, o capitão Elam Lynds, o arquitecto John Cray e Gershom Powers, 

elemento do Board of Inspectors. Este novo sistema preconiza o isolamento nocturno celular, 

recorrendo a trabalho em conjunto durante o dia, no mais perfeito silêncio (silent system), 

numa tentativa de imitação da dinâmica da vida social exterior. O sistema auburniano, a nível 

arquitectónico, traduz-se numa maior economia pois as celas eram simples, sem grandes 

condições (com fraca iluminação, deficiente ventilação, sem sistema de aquecimento nem 

fornecimento de água e usando um balde para as necessidades fisiológicas) e grandes áreas de 

oficinas, que complementavam o espaço prisional (fig.10 e 11). Mas a nível de segurança 

torna-se mais dispendioso, exigindo um elevado número de guardas, necessários para garantir 

o silêncio nos espaços comuns, recorrendo por vezes à violência para o conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alternativa, mais radical, a este outro modelo, consistia no isolamento permanente 

do preso (solitary system) e iria despontar em Filadélfia, no estado de Pensilvânia. Este 
                                                           
24 O isolamento é unanimemente aceite porque permitia ao condenado fazer um processo de auto reflexão, de penitência, que 
o levaria a tomar boas resoluções na sua vida, renegando os comportamentos criminosos e assim seguir o caminho de Deus. 
Era esta a solução Quaker para a reabilitação do delinquente, tendo o sistema religioso como modelo. 

Fig.10 - Planta da prisão de Auburn, com celas 
individuais e grandes áreas de oficinas. 

Fig.11  – Cela interior, da 
penitenciária de Sing Sing, 

característica do sistema 
auburniano Estados Unidos 

da América. 
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Estado, fortemente influenciado pelos ventos do pensamento humanista iluminista europeu e a 

nível social pelos Quaker, torna-se num dos centros da nova reforma prisional, substituindo 

gradualmente os castigos de morte e mutilações por pena celular. É também neste Estado que 

surgem grupos de pressão para serem realizadas reformas prisionais, como a Philadelphia 

Society for Alleviating the Miseries of Public Prisions, a qual tinha como linhas orientadoras 

a recuperação do criminoso pela solidão (isolamento) e trabalho, assentes em bases espirituais 

e religiosas.  

A já existente Walnut Street Jail é, numa primeira fase, o laboratório de experiências 

nesta área. Esta prisão havia já colocado em prática os princípios de separação por natureza de 

crimes, utilizado o trabalho como método de reabilitação e nos casos mais difíceis de 

delinquência o isolamento celular. Em 1790, é construído um bloco de dezasseis celas 

individuais, colocando assim já em prática o que iria ser mais tarde a grande linha de força do 

sistema filadélfiano assente no isolamento permanente e total com o objectivo de regeneração 

do delinquente e consequente prevenção do crime.  

As linhas de força do sistema penitenciário exigiam uma renovação a nível 

arquitectónico que as antigas prisões não conseguiam comportar. Em 1818 a Pennsylvania 

State Legislature autoriza a construção de duas novas penitenciárias em Pittsburg e em 

Filadélfia, cuja estrutura, para além de impor o regime de solidão e de isolamento absoluto, 

deveria possibilitar, do ponto de vista da segurança prisional, exercer uma vigilância prática e 

simples. Os primeiros planos seleccionados em concurso para estas prisões foram elaborados 

pelo arquitecto William Strickland, que acaba por ser destituído após o seu fracasso em 

Pittsburg25. A responsabilidade dos novos projectos ficaram a cargo de um emigrante inglês 

que tinha chegado à América em 1816, o jovem arquitecto John Havilland. Havilland havia 

sido aluno do arquitecto inglês James Elmes, estando ao corrente das experiências, propostas, 

debates e reformas prisionais inglesas, conhecimentos que aplica ecleticamente na concepção 

de uma nova arquitectura funcionalista materializada na Eastern State Penitentiary, 

inaugurada em 1829 (fig.12 e 13), também conhecida como Cherry Hill, e que estava 

destinada a ser o marco das construções do género nesta época.  

 

 

                                                           
25 Esta foi edificada antes da penitenciária de Filadélfia, revelando-se um fracasso. Estruturalmente não correspondia ao 
modelo de vigilância total panóptica tal como Bentham propunha. Revelou-se deficiente no sistema de ventilação; nas celas 
extremamente pequenas e claustrofóbicas, insalubres, mal iluminadas, sem sistema sanitário e sem possibilidades de sistema 
de aquecimento. A estrutura também não contemplava zonas de banhos nem enfermaria. O fracasso foi de tal ordem que dois 
anos após a sua conclusão, foi ordenado a sua destruição.  
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Fig.14 – Interior de uma das alas da Eastern State Penitentiary. A 
abobada é rasgada espaçadamente para permitir a luz zenital. Ao fundo 

grandes janelas ajudam a ventilação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havilland concebe um edifício funcional recorrendo ao plano radial inglês, tipologia já 

utilizada por arquitectos como Blackburn, um dos mais influentes reformadores de prisões em 

Inglaterra. O edifício radial prisional foi integrado numa estrutura murada linear, de ângulos 

rectos, formando um rectângulo com torres de vigia em cada um dos cantos possibilitando 

uma vigilância perfeita, o que frustrava qualquer tentativa de fuga ou de intromissão externa. 

O acesso era efectuado apenas por um único edifício central, de estilo neogótico, estética 

característica do movimento romântico inglês com o qual o jovem arquitecto estaria 

certamente familiarizado. O aspecto de fortaleza medieval criava também a sensação de um 

espaço inexpugnável e inexorável, como a Justiça e a Lei que o sustentava.    

Quanto ao edifício central penitenciário propriamente dito, Havilland desenvolve uma 

estrutura radial com sete blocos de celas individuais e transforma o ponto de intersecção de 

todos os raios numa rotunda, centro nevrálgico da estrutura. A partir deste ponto estratégico, 

os guardas podiam controlar todos os corredores em redor com um simples movimento de 

cabeça. A Eastern State Penitentiary não segue a tipologia do panóptico de Bentham, mas 

utiliza na sua concepção o conceito de panoptismo aplicado à arquitectura prisional pensado 

por Bentham.  

A opção de extensos corredores, 

além de beneficiar a vigilância, ajudava 

também à ventilação, permitindo que o ar 

interno se renovasse constantemente, 

graças às grandes janelas rasgadas nos 

topos de cada uma das alas. Nos três 

primeiros raios que foram construídos, o 

acesso às celas era realizado não através do 

corredor central  mas pelo exterior, acedendo a estas através de um pequeno jardim anexo a 

cada uma das celas. O corredor central era utilizado para espreitar para o interior das celas 

Fig.12 e 13 - Vista aérea de Eastern State Prison, (Cherry Hill), do arquitecto John Havilland e respectiva planta radial. 
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recorrendo a uma pequena abertura e para fornecer as refeições. Como este sistema se revelou 

pouco funcional, os restantes quatro raios foram construídos com dois andares de altura (com 

o intuito de aumentar a capacidade do edifício para seiscentos e cinquenta reclusos), passando 

o acesso às celas a ser efectuado pelo corredor central interno através de portas duplas 

(fig.14). Como esta solução impedia que as celas do segundo andar usufruíssem também de 

um pátio para a prática de exercício, Havilland optou por unir as celas duas a duas para 

proporcionar um maior espaço de movimento para o condenado. 

O isolamento total dos reclusos e a insonorização absoluta das celas era uma das 

questões que tinha de ser resolvida estruturalmente e nesse sentido Havilland abdica do 

sistema de balde das necessidades (que obrigava o recluso a sair da cela para o despejar e que 

acarretava os maus cheiros tão prejudiciais para a saúde, por viciarem o ar) e desenha um 

equipamento sanitário para cada uma das celas, criando um sistema de tubagens que iriam 

desembocar num esgoto principal, com o intuito de escoar eficazmente os dejectos, 

eliminando desta forma os maus odores. Como estas tubagens poderiam ser usadas pelos 

reclusos para comunicarem entre si, desenvolve um sistema hidráulico para manter os tubos 

cheios de água e impedir a propagação dos sons (tenta fazer o mesmo com a torneira instalada 

em cada uma das celas, para fornecimento de água limpa). Quanto ao sistema de aquecimento 

inicial, o uso de fogões e condutas de ar quente não se revelaram muito eficazes no 

impedimento de comunicação pelos reclusos, tendo sido estudando um sistema de 

aquecimento  recorrendo a tubos de água quente. Havilland desenha também um sistema de 

sinalização nas celas que podia ser activado pelos reclusos em situações de emergência 

atraindo a atenção dos guardas. Quanto ao trabalho, ainda não havia um consenso aquando da 

inauguração da penitenciária mas optou-se por este ser efectuado dentro das próprias celas. As 

actividades laborais eram essenciais para suprirem as dificuldades económicas da 

penitenciária e ajudarem a manter os reclusos distraídos para não serem acometidos de 

doenças, quer físicas quer psicológicas. 

A arquitectura da Eastern State Penitentiary revelou-se também um sistema menos 

violento pois a própria estrutura celular impunha a segregação e solidão dos reclusos de uma 

forma eficaz e permanente sem necessidade de recorrer à violência física dos elementos da 

vigilância, como acontecia no caso auburniano. 

O trabalho arquitectónico de John Havilland é importante uma vez que reúne teorias, 

experiências e ideias que se foram desenvolvendo em Inglaterra nos finais do século XVIII, 

princípios de XIX, materializando-as no projecto de Cherry Hill, criando uma arquitectura 

dedicada, funcionalista, que permitia, finalmente, colocar em prática a teorização do sistema 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

39 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

penal penitenciário. A arquitectura/engenharia penitenciária torna-se nos inícios do século 

XIX, um campo profícuo de experiencias. Os engenheiros tinham à sua disposição materiais 

inovadores e baratos, consequência da sua produção industrial e o aço e o vidro permitiam 

novas soluções estruturais. Os estudos e progressos que estavam a despontar em áreas como, 

o aquecimento central, a ventilação, os esgotos, as canalizações etc., eram utilizados na 

emergente arquitectura penitenciária. 

A Eastern State Penitentiary teve um grande impacto na arquitectura prisional da 

época, constituindo a mais perfeita e monumental materialização do sistema de isolamento 

penitenciário filadélfiano. Mesmo tendo sido um sistema penitenciário controverso nos 

Estados Unidos e não ter sido adoptado por unanimidade nos restantes Estados, vai 

implementar-se com um enorme sucesso no contexto europeu, que, se numa primeira fase 

tinha renegado o sistema de isolamento total, rendem-se ao modelo monumental da Eastern 

State Penitentiary, onde “não se tinha inventado um novo processo de reforma, mas tinham-

se resolvido problemas técnicos que possibilitavam agora a criação de um ambiente 

artificial, onde a reforma solitária pode ser praticada. O processo não era novo, mas sim o 

método de o usar”26.  

A implementação do sistema filadélfiano nos países europeus deve-se ao trabalho de 

divulgação dos observadores europeus que, a partir de 1831, foram enviados pelos vários 

governos europeus aos Estados Unidos da América, com o intuito de tomarem conhecimento 

das novidades do seu inovador sistema prisional. Após visitarem a Eastern State Penitentiary 

ficaram impressionados com a qualidade, tecnologia e dimensão da sua construção e com a 

estreita relação entre arquitectura, segurança e sistema penal.   

Os observadores enviados aos Estados Unidos da América publicam os seus relatórios 

na Europa, é o caso de Beaumont e Tocqueville (França 1831); Charles Lucas27;  La 

Rochefaucauld-Liancourt28; William Crawford e Russel29 (Inglaterra 1834); o conselheiro 

August Demetz;  o arquitecto Abel Blouet (França); Ducpétiaux30 (1830 Bélgica) entre outros. 

Estes reformadores, apesar de exporem nos seus relatórios os dois grandes sistemas 

penitenciários americanos, o filadelfiano e o auburniano, o modelo que se impõe, após 

extensas discussões, é o sistema penitenciário da Eastern State Penitentiary. 
                                                           
26 Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, Da prisão à cidade punitiva: utopia e realidade, texto policopiado, 2000, 
p.252. 
27 Inspector-Geral das prisões francesas, publica Du système penitentiaire en Europe et aux Ètats-Unis, obra que mais tarde é 
traduzida em português e oferecida a todos os magistrados portugueses em 1836 pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Eclesiásticos e de Justiça. 
28 Publica em Paris, Des prisons de Philadelphie par un européan. 
29 Publicam  Report on the Penitentiaries of the United States no qual defendem a solidão como a base de todo o sistema 
penitenciário. 
30 Inspector-Geral das prisões belgas a partir de 1830 e um defensor do sistema filadelfiano. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

40 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

Fig.17 – New Jersey State Prison, Trenton, EUA, 1833, 
John Havilland. 

 

 

 

 

 

No contexto europeu, a consequência directa da influência do trabalho de Havilland é 

a construção da penitenciária de Pentonville em Londres (fig.15 e 16). Inaugurada com pompa 

e circunstância em 1842, Pentonville acaba por ser uma das penitenciárias mais copiadas e 

visitadas da Europa, transformando-se num modelo 

de referência da arquitectura penitenciária europeia. 

O seu arquitecto, o inglês Joshua Jebb, concebe um 

edifício com um relativo baixo custo que, apesar de 

não imitar o modelo radial pleno da Eastern State 

Penitentiary, segue um outro modelo mais 

económico, mas também ensaiado por Havilland, de tipologia semi-radial, e edificado em 

New Jersey, no estado de Trenton, a State Prison (fig.17).    

Na penitenciária modelo de Pentonville, todos os detalhes foram escrupulosamente 

estudados no sentido de intensificar eficazmente o sistema de isolamento. Desde a localização 

da prisão, à sua orientação, até ao tipo de ferrolhos, dimensões das janelas, espessura das 

portas, tipos de materiais, área celular, tudo foi concebido e pensado escrupulosamente. A 

cela, considerado o microcosmo do prisioneiro, uma prisão dentro da prisão, mereceu todo o 

tipo de estudos, no sentido de intensificar as suas capacidades regeneradoras no seu habitante, 

preservando a sua saúde (fig.18). Esta deveria ser grande, iluminada e bem arejada e com as 

dimensões e cubicagem de ar ideal. Neste sentido, foram elaborados estudos cuidadosos para 

o fornecimento de ar, aquecimento, luz artificial, água e equipamentos sanitários. A luz era 

fornecida por uma janela colocada num ponto mais alto, equipada com vidros que não 

permitiam observar o exterior. Durante a noite havia uma iluminação a gás que permitia a 

continuação de trabalhos ou leituras. O sistema de aquecimento foi desenvolvido eficazmente 

por Haden e Trowbridge, com caldeiras e canalizações que foram colocadas na cave de cada 

Fig.15 e 16 – Planta de Pentonville, Joshua Jebb, 1844, British Library 
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uma das alas irradiais, combinando um sistema de termoventilação31 que percorria as 520 

celas do edifício, arejando-as, mantendo-as aquecidas no inverno, e frescas no verão (fig.19 e 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sentido de garantir o total isolamento sonoro da cela, foram realizados estudos com 

o objectivo de encontrar uma forma de criar uma parede que não permitisse a propagação do 

som recorrendo aos mais diversos materiais. Neste sentido, foram concebidos elementos 

estruturais como, paredes com 45 cm de espessura, portas duplas, tectos abobadados e 

pavimentos em cimento. As tubagens de descarga dos lavatórios possuíam válvulas de água 

seladas e as portas era o mais insonorizadas possível estando equipadas com um “espião”, o 

que permitia ao guarda vigiar o recluso, sem ser detectado. Cada cela estava também equipada 

com um sistema de sinalização que, quando activado pelo recluso, fazia surgir a informação 

de número de cela e piso. Quanto à comida, um engenhoso sistema de vagões que deslizavam 

sobre carris que percorriam todos os pisos, permitiam distribuir todas as refeições em cerca de 

dez minutos. Joshua Jebb integra também no complexo penitenciário serviços como a 

cozinha, a enfermaria, a casa do director e dos guardas, transformando Pentonville numa 

cidade punitiva auto-suficiente. 

 Os penitenciários só podiam sair das suas celas em três situações: para tomar banho 

(quinzenalmente); para fazer exercício ou para receberem instrução (escolar ou espiritual) na 
                                                           
31 “O ar frio era levado á cave da prisão através de um poço de refrigeração , e , no inverno era levado a passar por 
tubagens aquecidas. O ar refrigerado ou aquecido era depois levado através das condutas às diversas partes do edifício. O 
ar usado era depois extraído por uma conduta diagonalmente oposta à entrada de ar novo. Depois atravessava as paredes 
até ao exterior através de uma conduta principal de ar usado, rematada por uma chaminé exterior que tinha fogo a arder 
para acelerar a extracção. Uma extraordinária trama de linhas, que ligavam às celas eram as condutas deste sistema que 
combinava o aquecimento com a ventilação”, Maria da Conceição Bidarra de Melo Trigueiros, Da prisão à cidade punitiva: 
utopia e realidade, pp. 273  

Fig.19 – Complexo sistema de ventilação das 
celas de Pentonville. A dinâmica era criada 
através do aquecimento e arrefecimento do 

ar. 

Fig.18 – Cela do sistema filadélfiano. Um 
microcosmo equipado com o essencial para 

a vivencia de um indivíduo. Fig.20 – Interior de uma das alas da 
Penitenciária de Pentonville. 
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capela, esta estrategicamente localizada no centro do edifício e equipada com uma estrutura 

de camarotes que impunha a segregação. O recluso apenas conseguia ter no seu capo de visão 

os respectivos oradores e não outros companheiros penitenciários (fig.21). Quanto ao 

exercício ao ar livre, este era suposto ser praticado nos pátios isolados contemplados no 

desenho original, mas que não foram construídos, o que levou a implementação de um 

sistema de exercício no qual os reclusos usavam uma corda para se distanciarem entre si 

durante os passeios silenciosos.  

 

 

 

 

 

 

O sistema penitenciário filadélfiano de Pentonville impunha também o uso de uma 

máscara por parte do prisioneiro (fig.22). Temos que ter em mente que na mentalidade da 

época o estigma da prisão era extremamente forte, colocando entraves ao posterior processo 

de integração social do preso libertado. Assim, o capuz garantia o anonimato do penitenciário, 

impedindo que este fosse reconhecido por outros penitenciários, eliminando assim as 

possibilidades de futuras práticas de associação criminal resultante dos conhecimentos 

travados dentro da prisão. Por outro lado, o conhecimento da identidade do penitenciário 

poderia futuramente também ser usado no exterior para praticar extorsão por chantagem a 

quem já tinha estado preso e que pretendia esconder este segredo estigmatizante da sociedade. 

A penitenciária de Pentonville é o aperfeiçoamento das soluções de arquitectura e 

engenharia iniciadas por John Havilland com a Eastern State Penitentiary, reunindo num só 

edifício o mais avançado da tecnologia prisional, congregando vários elementos chave como o 

plano semi-radial de vigilância panóptica, a capela central, as galerias e as celas individuais 

bem equipadas. No contexto europeu era considerada como sendo a prisão mais avançada da 

sua época, daí o seu enorme impacte nas reformas prisionais penitenciárias dos restantes 

países europeus, essenciais para o processo de construção social dos emergentes Estados 

Liberais.    

Fig.21 – Interior da capela de Pentonville, com a estrutura de 
anfiteatros para os penitenciários assistirem isolados à missa e 

aulas. 

Fig.22 – Penitenciários, 
homem e mulher, com 

mascara. A de Pentonville 
(esq.) era feita com pano e 

arame. 
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Se Pentonville, talvez por razões económicas, segue a tipologia semi-radial, dezenas 

de outras penitenciárias foram construídas nas décadas seguintes utilizando a tipologia radial 

da Eastern State Penitentiary, constituindo monumentais cidades punitivas erigidas nas 

periferias das maiores cidades mundiais32, como a penitenciária de Santé (Paris, 1860) 

(fig.23), Plzen (Checoslováquia, 1878) (fig.24), Carcel Modelo, (Barcelona, Espanha, c.1890) 

(Fig.25) Saint-Gilles (Bruxelas, Bélgica, 1885) (fig.26 e 27), Louvaina (Bélgica, 1860) 

(fig.28) e, como veremos, Lisboa (1874) (fig.29) o nosso objecto de estudo.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Centenas de penitenciárias radiais foram edificadas em países como Austrália, Brasil, Chile, Peru, Argentina, México, 
Nova Zelândia, Índia, Rússia, Japão, China etc. Acerca deste levantamento ver Norman Johnston, Forms of constraint; A 
history of prison architecture, 2000.    

Fig.23 – Penitenciária de Santé, Paris 
(1860) 

Fig.24 – Penitenciária de Plzen, Checoslováquia, 
(1878) 

Fig.25 – Carcel Modelo, Barcelona, c.1890. 

Fig.26 – Vista aérea e fachada da Penitenciária de Saint Gilles, Bruxelas, Bélgica, 1885. 
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Podemos assim constatar que ao longo de todo o século XIX a edificação de 

penitenciárias fez parte dos projectos de afirmação e crescimentos dos governos e das 

políticas sociais liberais, que acreditavam fortemente na utopia do sistema penitenciário como 

forma de combater o crime, regenerando o delinquente para o reintegrar na sociedade. Só 

assim se explicam os monumentais complexos penitenciários que emergem por todo o mundo 

ocidental, monumentos aos tempos liberais, símbolo de civilização das nações no que diz 

respeito ao desenvolvimento social e penal, constituindo uma conquista dos direitos do 

homem, no sentido em que subtrai às decadentes prisões do Antigo Regime o preso 

abandonado à sua má sorte e brutalmente castigado. Nas novas cidades punitivas, o 

penitenciário ocupa um lugar próprio, ficando sob a alçada do Estado, o qual passa a ter a 

responsabilidade de o “tratar” para o devolver à sociedade, reflectindo uma nova mentalidade 

jurídico-penal e prisional que marca fortemente o século XIX. Como consequência, a 

arquitectura penitenciária transforma-se num dos importantes ramos da arquitectura e da 

engenharia, projectada internacionalmente, entre outras formas, pelos congressos 

internacionais penitenciários. 

Como não podia deixar de ser, Portugal não ficou imune à utopia penitenciária trazida 

pelos ventos liberais, reclamando também para si a construção de uma cidade-punitiva, 

símbolo de desenvolvimento social e civilizacional. Uma penitenciária significa também um 

corte radical com a realidade prisional e penal medieval do Antigo Regime, obrigando a 

mudanças mentais mais ou menos profundas. No âmbito deste trabalho consideramos 

essencial perceber qual o contexto que leva à construção da nossa cidade-punitiva em 1873, 

pois só percebendo a realidade mental, penal e carcerária do século XIX português poderemos 

ter a real noção e dimensão da revolução que constituiu a penitenciária de Lisboa e 

apreendermos a sua importância histórica enquanto património nacional edificado. Neste 

sentido, no próximo capítulo tentaremos perceber quando surge a necessidade de construir 

Fig.27 – Penitenciária de Louvaina, Bélgica, 1860. Fig.28 – Penitenciária Central de Lisboa, 1885. 
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uma penitenciária em Portugal, em que condições e todo o processo inerente de mudança de 

mentalidades que permitiram a sua materialização.  
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Construção da utopia penitenciária portuguesa 
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2.1 Primeiros ecos de reforma 
 
 
 
À semelhança do que aconteceu no contexto internacional, também Portugal 

comungou e partilhou das preocupações prisionais e penais, desenvolvendo um timing muito 

próprio no seu processo de implementação do sistema penitenciário e consequente edificação 

de uma penitenciária. O filantropo inglês John Howard, no seu trabalho de observação das 

prisões, incluiu Portugal no seu roteiro de visitas internacionais tendo publicado no seu L’état 

dês prisons, dês Hospitaux et dês maison de force en Europe au XVIII eme siécle (1790) as 

suas impressões sobre as prisões portuguesas33. Na capital visitou o Limoeiro, a prisão do 

castelo, o Aljube, o Tronco (uma prisão próximo da cordoaria), a prisão de Belém e o 

Arsenal, tendo também assistido à partida dos nossos presos para o degredo no Ultramar. O 

observador elogia a prática de separação de presos por sexo e os esforços desenvolvidos pela 

santa Casa da Misericórdia no fornecimento de comida e nas ajudas que prestava nas despesas 

inerentes à condição de encarcerado, como o institucionalizado imposto de carceragem que 

deveria ser pago ao carcereiro. O filantropo não deixa, no entanto, de criticar o recurso 

generalizado a enxovias, espaços de reduzidas dimensões onde eram encarceradas um 

excessivo número de pessoas sem as mínimas condições de higiene e habitabilidade, 

abundando os ferros nas portas e janelas sendo as vidraças inexistentes para a protecção dos 

espaços.  

O contexto prisional português nos finais do século XVIII era uma consequência 

directa, à semelhança do que sucedia em outros países, de uma penalidade de cariz medieval e 

despótica que tinha como referência, no caso português, as Ordenações Afonsinas, 

compilação de leis com raízes medievais reunidas sucessivamente pelos nossos reis34. As 

Ordenações previam penas de castigo corporal, numa vertente exemplar de exposição pública. 

Era aplicada a pena capital simples, ou seja, morte com o menor sofrimento possível 

utilizando a degolação, no caso de pessoas de alto estatuto social, e a forca, para os restantes 

condenados. A pena de morte podia ainda ser classificada como atroz, agravando a morte mas 

                                                           
33 Howard critica também a lentidão da justiça portuguesa que impunha aos presos longos períodos de encarceramento até 
serem julgados, resultando na consequente sobrelotação das prisões. 
34 As primeiras Ordenações foram as Afonsinas (1446 ou 1447), depois as Ordenações Manuelinas (1521) seguindo-se as 
Filipinas (1603), estas últimas, em conjunto com as Leis Extravagantes, vigoraram até ao Código Penal de 1852, acabando 
por ser substituídas definitivamente com a publicação do Código Civil de 1867. Para mais detalhes conferir José Guardado 
Lopes, Achegas para a história do Direito Penitenciário Português, in separata do Boletim do Ministério da justiça nº 430, 
Lisboa, 1995. 
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não o sofrimento (cremação ou esquartejamento de cadáveres, proscrição de memória), ou 

cruel, o que implicava uma morte lenta exercida com o recurso a suplícios (queima ou 

esquartejamento em vida, atazanamento, morte por fome ou com veneno, açoites até à morte, 

enterrado vivo, etc.). Quando as penas aplicadas não eram capitais, traduziam-se geralmente 

em mutilações, com o intuito de deformar e marcar o corpo do condenado (mutilação de 

mãos, pés olhos, língua, suplícios) 35. A prisão como pena por excelência raramente era 

aplicada, assumindo antes uma função essencialmente de prevenção da fuga, garantindo a 

retenção do preso até ao respectivo julgamento. Neste espírito penal, qualquer espaço 

arquitectónico poderia ser utilizado como prisão e, à semelhança do que se passava no 

contexto internacional, também em Portugal as cadeias espalhavam-se por todo o país 

instaladas em edifícios diversificados, geralmente na parte térrea das câmaras municipais, 

partes de castelos, secções de palácios ou mesmo em casas particulares.  

As primeiras tentativas de reforma penal e prisional surgem no reinado de D. Maria I 

(1777-1816) que chega a encomendar uma nova prisão para Lisboa ao arquitecto Francisco 

António Ferreira Cangalhas, projecto esse que nunca se concretizaria36. Também nesta época, 

por influência do espírito reformador iluminista, é constituída uma comissão, em 1778, com o 

intuito de reformar o V Livro das Ordenações Afonsinas, que nas palavras do jurisconsulto 

Pascoal de Melo Freire era uma legislação “inconsequente, injusta e cruel”37. Mas apesar do 

reformador defender uma visão penal inovadora, atribuindo à pena uma função regeneradora e 

preventiva do crime abolindo as penas corporais, o seu projecto nunca entraria em vigor, 

prevalecendo o contexto penal das Ordenações, mais de acordo com a mentalidade da época.   

Em 1816, no contexto das ocupações francesas e inglesas é publicado em Portugal 

Classes dos crimes, por Joaquim José Caetano Pereira Sousa, que reflecte a influência de Dei 

Delitti e delle Pene (1764) de Beccaria. Joaquim Sousa questiona a legitimidade das penas 

corporais, defendendo que uma boa legislação penal deveria “economizar muito o sangue 

humano”, considerando a pena de morte “nociva à sociedade porque a priva de seus 

cidadãos; porque dá exemplos de crueldade; porque não remedeia o dano causado pelo 

crime; porque não enche o principal fim das penas, que é melhorar, e não vingar. (...) Em 

quanto se pode corrigir o culpado, e prohibillo de fazer mal, a pena de morte he inútil, e 

                                                           
35 Também são contempladas as penas pecuniárias, assim como as que afectam a liberdade (servidão, trabalhos forçados, 
galés, desterro degredo e prisão). Para uma mais aprofundada análise sobre o sistema penal das várias Ordenações ver 
Eduardo Correia, Estudos sobre Evolução histórica das penas, in Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra 
53, 1977. 
36 O edifício projectado teria duas áreas, uma para palácio onde seria instalada a Casa da Suplicação e a outra destinada a 
prisão, que previa a separação dos presos em preventivos e em sentenciados. José Manuel Subtil, O vintismo e a 
criminalidade 1820-1823, 1986, p.124. 
37 Pascoal José de Mello Freire, Código criminal intentado pela rainha D. Maria I com as provas, edição 1844, p. XIX. 
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consequentemente injusta”38, e as penas corporais um “mau género de suplício, porque 

destrói todos os meios do réu poder ser útil à sociedade (...) frequente nos Estados 

despóticos, em que sempre se prefere o que é fácil ao que é difícil e ao que é justo ”39. 

O sistema penitenciário exigia das nações onde se ia implementando uma nova 

consciência penal e uma nova perspectiva social, mudanças que iriam ser introduzidas pelo 

liberalismo. Em Portugal seria também a Revolução Liberal que iria despertar, ou pelo menos 

proporcionar, um maior enfoque nas questões da justiça penal, social e prisional.  

 

 

 

2.2 A Revolução Liberal portuguesa e as tentativas de reforma 
prisional. 
 
 

As grandes preocupações com as questões prisionais e penais despontam logo após a 

Revolução Liberal Portuguesa de 1820, consequência da necessidade de recriar um Estado 

que “deveria decorrer dos grandes princípios estruturantes da nova ordem social, 

nomeadamente o da legalidade, o do contracto social e o da utilidade pública da actuação do 

Estado”40. Neste sentido, as atenções focam-se, entre outras questões, no sistema penal e nas 

prisões sobrelotadas e sem condições, consequência do deficiente funcionamento da Justiça, 

caracterizada pela morosidade processual e pelo facto de algumas das penas mais barbaras 

terem sido comutadas pelo degredo, medida que, esbarrando na incapacidade de escoar todos 

os condenados para o Ultramar, mergulhava as nossas prisões no caos e na desordem. 

No seguimento da revolução liberal portuguesa são convocadas as Cortes Gerais 

Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa41 e logo no início dos trabalhos as 

críticas ao Livro V das Ordenações do Reino são feitas em uníssono, caracterizando as 

respectivas penas como desproporcionais, injustas e inadequadas para a nova Ordem Liberal 

que se queria implementar por oposição ao contexto penal despótico do Antigo Regime. O 

                                                           
38 Joaquim José Caetano Pereira e Sousa, Classes dos crimes, por ordem sistemática, com as penas correspondentes, segundo 
a legislação actual, 1816, p.23.  
39 Ibidem, p.24. O autor refere que estão ainda em uso apenas cinco penas capitais; o fogo, a roda, a forca, a degolação e a 
esquartejamento, sendo a mais usada a forca. 
40 Tiago Pires Marques, Crime e Castigo no Liberalismo em Portugal, 2006, p.22. 
41 A 1ª reunião das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa realiza-se a 24 de Janeiro de 1821 no 
Palácio das Necessidade. De que resultam, a 9 de Março de 1821, as "Bases da Constituição", que viriam a ser jurado por D. 
João VI a 4 de Julho. A partir das Bases, as Cortes irão centrar os trabalhos na feitura da primeira Constituição portuguesa, a 
qual será aprovada a 30 de Setembro de 1822, tendo as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa 
reunido pela última vez a 4 de Novembro de 1822. 
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pensamento Iluminista concebia a Liberdade como um dos maiores bens do Homem, 

defendendo a sua dignidade, e nesse sentido, os nossos liberais vintistas trazem para debate às 

Cortes os problemas dos cárceres portugueses e dos castigos físicos penais. Na sessão de 1 de 

Fevereiro de 1821 ficaram desde logo abolidas, até à conclusão de um novo Código Penal, as 

penas de cariz medieval como “a confiscação de bens; a transmissão da infâmia ou de outro 

efeito penal, além da pessoa delinquente; os açoutes com baraço e pregão, ou sem ele; o 

marcar com ferro quente, mesmo nos ombros; e o uso da tortura”42, princípios cristalizados 

posteriormente na Constituição Portuguesa. 

Podemos também constatar através dos assuntos discutidos nas Cortes que os 

primeiros liberalistas estavam a par dos movimentos de reforma penal e prisional 

internacionais (Europa e Estado Unidos)43, sendo mesmo editado em 1822 a Tradução das 

obras políticas do sábio jurisconsulto Jeremias Bentham, vertidas do inglez na língua 

portuguesa por mandado do Soberano Congresso das Cortes Geraes, Extraordinárias, e 

Constituintes da mesma nação44. O prefácio da obra traduzida chama a atenção para o facto 

de que um bom legislador deveria ter como objectivo penal a prevenção dos crimes, devendo 

um bom governo “esgotar todos os meios de emendar o criminoso”45 e não matá-lo ou 

desterrá-lo, uma vez que este era ainda válido para a sociedade, depois de regenerado.  

Na sessão de 13 de Setembro de 1821, o deputado Soares Franco apresenta para 

discussão um problema que apesar de dizer respeito ao carcereiro da principal cadeia de 

Lisboa, a Cadeia do Limoeiro, é comum a todos os carcereiros do reino. A questão estava 

relacionada com o uso institucionalizado da taxa de carceragem, exigida pelos carcereiros aos 

presos, e que potenciava práticas de extorsão, uma vez que estes vendiam os serviços da 

prisão, como os fornecimentos de roupa, comida, camas, “alugando” mesmo os espaços mais 

privilegiados do cárcere a presos com maiores posses. Soares Franco propõe mesmo a urgente 

construção de uma nova cadeia em Lisboa que substitua a do Limoeiro, para suprir a falta de 

capacidade e deficiências da mesma. Neste sentido, o deputado Franzini pede que se forme 

uma Comissão para examinar as cadeias e saber a situação em que estas se encontram, à 

semelhança do que estava a ser feito em Inglaterra e França46. Tendo sido a proposta aceite, 

                                                           
42 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 01-02-1821, p. 20. 
43 São feitas referências a John Howard, aos movimentos filantrópicos dos Quakers, ao código francês de 1791, à constituição 
de Cádiz de 1812, às experiências de Filadélfia, etc. 
44 O reformador inglês chega mesmo a manter contactos com as nossas Cortes liberais, propondo em 1821 um projecto para 
um novo Código Penal Português, que é recusado. Para este tema conferir Eduardo Augusto Vieira Guerra, Subsídios para o 
estudo da influência de Bentham na Constituição de 1822, texto policopiado, 1945. 
45 Tradução das obras políticas do sábio jurisconsulto Jeremias Bentham, vertidas do inglez na língua portuguesa por 
mandado do Soberano Congresso das Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes da mesma nação, 1822, p.7. 
46 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 13-10-1821, p.2263. 
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em 21 de Outubro desse ano são nomeados os respectivos membros das Comissões de Exame 

e Melhoramento das Cadeias para inspeccionar e propor melhoramentos47. Vários relatórios e 

memórias são apresentados às Cortes Liberais fazendo o levantamento das precariedades das 

prisões herdadas do Antigo Regime, os quais, de uma forma geral, constituíam espaços 

adaptados em velhos edifícios, por vezes “ em ruínas, com falta de segurança e sem 

condições de habitabilidade, onde os castigos corporais são utilizados”. No caos prisional 

português era comum o funcionamento de enxovias subterrâneas húmidas e frias, algumas 

com pavimento de terra batida. Estes espaços carcerários, consequência de uma deficiente 

configuração arquitectónica, impediam o ar de circular, estando sempre viciado e corrompido, 

condição agravada pelo facto de em muitas delas as latrinas, ou baldes de dejecto, estarem no 

mesmo espaço que os presos, o que gerava um cheiro nauseabundo bastante difícil de 

suportar. A condição dos presos também era lastimável e o Estado não contribuía com muito 

para o seu sustento nem assumia a responsabilidade dos mesmos. Assim, quem geria os 

espaços carcerários eram os carcereiros, que mediante o pagamento da taxa de carceragem por 

parte dos presos lhes fornecia os mais variados serviços. No que toca aos presos de baixa 

condição, a comida distribuída pelo carcereiro era pouca e de péssima qualidade e andavam 

com roupa andrajosa e parca. Sem cuidados higiénicos e expostos ao frio intenso que 

circulava livremente devido à inexistência de vidraças nas janelas, estes eram um alvo fácil 

para as doenças. Frequentemente, a Santa Casa da Misericórdia contribuía, pagando a taxa de 

carceragem dos presos mais pobres. Como recurso mais usual, os presos mendigavam através 

das janelas das enxovias, que abriam directamente para as vias públicas das aldeias e cidades, 

situação que permitia que todo o tipo de objectos entrasse na enxovia colocando em causa a 

segurança do recinto, possibilitando aos delinquentes a continuação das suas actividades 

ilícitas48. Os presos, apesar de separados por sexo, não estavam contidos por faixa etária ou 

gravidade de delitos, ficando assim expostos ao contacto físico e moral, situação propicia para 

o contágio de doenças e o contágio de comportamentos desmoralizantes graças às más 

influencias dos criminosos mais velhos. O período de reclusão era preenchido com jogos de 

sorte e a livre circulação de bebidas alcoólicas propiciava casos de embriaguez, gerando 

muitas vezes um ambiente de violência e indisciplina difíceis de conter, levando a situações 

extremas de mortalidade. Manter a segurança interna nas cadeias era um processo 

extremamente difícil e os carcereiros, encarregues de gerir este submundo de violência, 

faziam-no com as suas próprias leis e normas tomando vantagem da sua posição. Exerciam 
                                                           
47 No Diário de Governo de 13 de Novembro 1821 são publicados os nomes dos elementos (entre padres, notáveis locais, 
deputados e juristas) que vão examinar as cadeias de várias cidades do reino. 
48 José Manuel Lopes Subtil, O Vintismo e a criminalidade: 1820-1823, 1986, p.121. 
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também negócios internos ilícitos e abusavam da sorte dos presos à sua responsabilidade, 

recorrendo abusivamente aos castigos corporais e ao famoso “Segredo”, cela disciplinar sem 

janelas onde o preso era encerrado durante um largo período de tempo na mais completa 

escuridão. Também era prática comum o carcereiro nomear como seu ajudante um preso, 

denominado Juiz da Prisão e seleccionado entre os delinquentes mais violentos, para impor 

disciplina pela força no interior das várias enxovias da cadeia. A localização das prisões 

dentro dos centros populacionais constituía outro grave problema de saúde pública, 

propiciando focos de epidemias que se propagavam à população circundante, predominando 

as denominadas febres malignas das cadeias, as denominadas carcerárias, entre doenças como 

o reumatismo, o catarro, a diarreia, o escorbuto, problemas de pele49 etc. 

A 8 de Dezembro de 1821 é publicado no Diário do Governo um relatório sobre o 

estado das cadeias de Lisboa contendo referências aos trabalhos de Howard e Bentham, 

reconhecendo a necessidade de ser construída uma “panóptica”, obra que atrairia a “eterna 

glória à nossa Regeneração Politica”50, projecto infelizmente impossível tendo em conta o 

estado lastimável das Finanças Nacionais. Não nos podemos esquecer de que a família real 

tinha regressado do Brasil, tendo o reino sido alvo das invasões francesas e ocupação inglesa. 

E se a permanência destes ajudaram na penetração dos ideais liberais, também contribuíram 

para debilitar as infra-estruturas do reino.  

Não obstante as dificuldades que o país atravessava, a problemática prisional não era 

esquecida constituindo mesmo uma das preocupações dos nossos primeiros liberais51. Na 

sessão das cortes de 22 de Fevereiro de 1822, durante a aprovação da Constituição e quando 

se discute o artigo 179º referente às prisões, o deputado Borges Carneiro defende para estas 

uma nova função ao afirmar que, se inicialmente “as cadeias serviam aos déspotas ()... para 

os atormentarem [aos presos], por isso metiam-nos em prisões escuras, húmidas e 

horrendas... Declare-se pois agora na Constituição que sejam limpas, bem arejadas e 

construídas, a fim de que somente sirvão de custódia e não de castigo aos réos (...) que haja 

nelas separações”52. O deputado propõe uma reforma prisional de baixo custo, recorrendo 

para isso aos conventos, que sendo extintos, poderiam providenciar uma arquitectura ideal 

                                                           
49 Jornal da Sociedade Literária Patriótica, nº17, 10-09-1822, p.394. 
50 Jornal da Sociedade Literária Patriótica, nº17, 10-09-1822, p.394. 
51 No Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza de 07-02-1822 podemos ler na página 104:” O 
escândalo com que ainda hoje se conservão quasi todos os instrumentos com que a tyrannia nos esmagava; a animosidade 
com que ainda se abusa dos ditos instrumentos, fazendo que alguns juízes olhem para o despotismo como dormente, e não 
como defunto; exigem que eu requeira o seguinte:1.º Que se arrombem todos os segredos, fazendo delles salas e quartos 
commodos, claros, e arejados.2.° Que se ajuntem, todas as correntes, grilhões, anginhos, tenazes, e o cutello de esquartejar, 
e de gollar as infelizes victimas, e que tudo seja lançado nos abysmos do Occeano.3.º Que se extingão todos os calaboiços e 
masmorras que se achão quasi dentro d'agua, ou debaixo de abobedas húmidas" 
52 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 22-02-1822, p.272. 
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para o estabelecimento de penitenciárias, possibilitando assim a separação dos presos53. Mas 

apesar da boa vontade de alguns liberalistas em empreender uma reforma prisional, esta era 

impossível. O contexto penal medieval das Ordenações impossibilitava atribuir uma nova 

função à prisão e, por outro lado, como refere o deputado Peixoto na sessão das Cortes de 9 

de Maio de 1821, as degradadas condições em que se encontravam as cadeias portuguesas 

impossibilitavam qualquer tipo de reforma, como a que estava a ser feita na Pensilvânia e nas 

prisões americanas reformadas pelos Quakers54.  

Apesar da sensibilidade dos nossos primeiros liberais para as questões prisionais e de 

estarem familiarizados com a teorização penitenciária e com as experiências que iam sendo 

realizadas em solo americano, as reformas governamentais pouco passaram do campo da 

filantropia e algumas das propostas avançadas não foram sequer colocadas em prática, 

consequência de uma persistente mentalidade de Antigo Regime e de resistências do 

funcionalismo público em acatar as determinações das Cortes. Esta resistência à mudança é 

um entrave que também se fez sentir no campo penal, onde a mudança era mais premente e 

urgente. No inicio de Fevereiro de 1821 foi entregue a uma Comissão de Legislação a 

importante tarefa de elaborar os novos códigos civil e criminal. Contudo, em 1823, a chamada 

Comissão de Coimbra, composta por juristas da Universidade daquela cidade, ainda não tinha 

nada elaborado, sendo o seu desempenho pautado pela indiferença, moleza e desleixo, 

comprometendo assim uma das mais importantes reformas da estrutura do Antigo Regime55, 

situação que agradava a elementos conservadores. 

 Esta resistência à mudança e persistência na mentalidade de Antigo Regime, no que 

toca à problemática prisional e penal, vai sendo progressivamente combatida, contribuindo 

para isso a publicação de artigos como o do Jornal da Sociedade Literária Patriótica, como 

em seguida analisaremos.  

 
 
 

2.3 O ensaio sobre o sistema penitenciário do Jornal da Sociedade 

Literária Patriótica 
 

Se as questões das cadeias portuguesas marcavam presença nos debates parlamentares 

com o objectivo de implementar reformas no nosso contexto prisional, o mesmo espírito se 

                                                           
53 ibidem. 
54 Diário das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, 09-05-1821, p.845. 
55 José Manuel Lopes Subtil, O Vintismo e a criminalidade: 1820-1823, 1986, p.135. 
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vivia na sociedade civil. No Jornal da Sociedade Literária Patriótica (1822), cujo objectivo 

era “dirigir, a bem do sistema constitucional, a opinião pública por meio de escritos”56, foi 

publicado, ao longo de vários números, um Ensaio sobre o plano mais conveniente para a 

fundação das cadeias, precedido de algumas ideias históricas a este respeito. Este ensaio 

expõe as preocupações internacionais na procura de um sistema penitenciário perfeito 

materializado numa arquitectura prisional funcional. Apresentando uma breve história da 

emergência do sistema penitenciário57 e elogiando o trabalho industrial, a instrução e a 

religião, o autor, ”de acordo com a ilustração do século”58, defende a necessidade de adopção 

deste sistema para Portugal, propondo uma urgente e rápida reforma do código criminal e 

penal português, no sentido de se adoptarem penas cujo objectivo fosse permitir a reforma e 

correcção do delinquente em condições humanas dignas, fazendo uso da reclusão solitária 

celular, do silêncio, do trabalho ocupacional e da instrução, tal como sucedia nas cadeias 

americanas em Filadélfia59. Nesta linha de ideias, também as prisões portuguesas deveriam  

ser “cómodas, seguras, saudáveis e seminários de reforma moral” permitindo “a correcção 

dos costumes e das inclinações perversas dos delinquentes” e garantindo “ a segurança do 

preso e (...) a conservação da sua saúde”60 e, como é óbvio, todo este complexo processo 

apenas seria possível através de uma penitenciária.  

O ensaio transmite todos os princípios fundamentais do sistema penitenciário, a 

começar pela escolha do local a edificar o complexo punitivo: longe de aglomerados 

populacionais, próximo de um ponto de fácil acesso a água limpa e em zona bem arejada por 

ventos, uma vez que a pureza do ar era fulcral para a saúde do penitenciário61. Quanto à 

higiene, esta não podia ser descurada, devendo as latrinas serem exteriores ao espaço ocupado 

pelos reclusos e apetrechadas com um sistema de escoamento e tubagem para fossas 

exteriores para possibilitar a eliminação de cheiros nauseabundos e de focos de contaminação 

de doenças62, sendo usual o recurso a balde de dejectos. O princípio da higiene é pois 

fundamental no sistema penitenciário estabelecendo uma relação directa entre esta e a “pureza 

de costumes”, fundamental no processo de regeneração do delinquente e no combate a 

doenças.  

                                                           
56 Estatutos da Sociedade Literária Patriótica, 1ºart. 
57 Vêm referidos no artigo o trabalho de Beccaria no campo da filosofia penal, os trabalhos de John Howard e Bentham, a influência 
filantrópica de Elisabeth Fry e dos Quakers em Inglaterra e no sistema penal e correccional americano e os relatórios de observadores 
europeus no estado da Pensilvânia. 
58 Jornal da Sociedade Literária Patriótica, nº7, 7-05-1822, p.206. 
59 Ibidem, nº26, 11-10-1822, p. 607. O autor do ensaio faz sempre referência às cadeias de Filadélfia. 
60 Ibidem, nº2, 19-04-1822, p.47. 
61 Ibidem, nº25, 08-10-1822, p.596. 
62Na esmagadora maioria dos casos as latrinas faziam parte da zona de reclusão. Na cadeia de Santarém, instalada numa casa que anunciava a 
ruína de todo o edifício, existia uma “uma enxovia subterranea, e onde se amontoam os excrementos que rompem para ali dos canos das 
cloacas”. Ibidem, nº17, p.399.  
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Quanto à segurança, o segredo estava na forma como a penitenciária deveria ser 

edificada exigindo uma estrutura apropriada, a qual deveria permitir a fácil vigilância dos 

inspectores sobre os guardas e destes sobre os presos. O ensaio do Jornal da Sociedade 

patriótica, apesar de fazer referência à estrutura panóptica de Bentham, coloca algumas 

reservas quanto à sua eficácia, uma vez que esta não tinha tido uma aceitação unânime em 

alguns países (foi rejeitada em Inglaterra). Apesar de ainda não apresentar uma tipologia 

penitenciária tipificada, pois Pentonville ainda não havia sido edificada, o autor do ensaio 

considera como estrutura ideal a dos mosteiros, ou seja, um quadrado com um perímetro de 

alto muro e caminhos de ronda, servindo os claustros e jardins como espaços de passeio e 

exercício físico63, solução avançada, como já vimos, por outros reformadores e pensadores do 

sistema penitenciário. 

O artigo defendia também a separação dos presos por sexo, faixa etária e gravidade de 

crime, com o objectivo de evitar as corrupções físicas e morais, pois o comportamento 

criminoso, “pelas histórias dos crimes, e pelas criminosas discussões, ganha princípios, 

arma-se em sistema”, condicionando as possibilidades de sucesso da regeneração de 

primários, facilmente influenciados e corrompidos pelos mais velhos. Nesta visão, a 

obrigatoriedade do silêncio e do isolamento entre os presos era considerado fundamental para 

evitar contágios desmoralizantes e deveria ser sustentado pela moral religiosa, o que exigia a 

existência de capelas em todas as cadeias64.  

O artigo coloca ainda em evidência outros dois factores basilares do sistema 

penitenciário: o trabalho e a instrução. A prática do trabalho era considerada uma medida 

indispensável, porque “arrancando à acção do enjoo, e da preguiça, traz consigo a ordem, a 

decência, os bons costumes, a robustez, e finalmente abriga dos terríveis efeitos da indigência 

e da miséria”65. Dotar o preso de capacidades laborais não só permitiria a sua posterior 

integração na sociedade como também custear o próprio sistema penitenciário66. No que 

concerne à instrução, o pensamento iluminista considerava a ignorância “o primeiro e o maior 

obstáculo”67 para que o homem conseguisse atingir um melhor nível de vida e a ausência 

desta estava directamente relacionada com os comportamentos criminosos, geralmente 

associados às classes mais desfavorecidas e sem formação. Nesta vertente, a aprendizagem 

passa a ser um aspecto fundamental no processo de regeneração do delinquente, consistindo 

em lições de leitura, escrita, contas e moral religiosa. Se anteriormente o preso era 

                                                           
63 Jornal da Sociedade Literária Patriótica, nº15, 04-01-1822, p.445. 
64 Ibidem, nº26, 11-10-1822, p.616. 
65 Ibidem, nº25, 08-10-1822,p.608 
66 Ibidem, nº25, p.601. 
67 Ibidem, nº26, 11-10-1822, p.621. 
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abandonado à sua sorte ao ser lançado para o interior dos cárceres, o pensamento iluminista 

imputa uma responsabilidade ao Estado-Nação de instruir o penitenciário, tal como o passa a 

fazer ao cidadão livre. 

O ensaio do Jornal da Sociedade Literária Patriótica identifica ainda um importante 

factor que funciona como entrave à implementação do sistema penitenciário no contexto 

português: a mentalidade de Antigo Regime. Isto porque ”o sistema de castigos corporais, 

pela sua antiguidade chega a ganhar sobre o espírito dos homens uma força tão 

eminentemente poderosa que é necessário para fazer adoptar e entronizar a razão, e a 

justiça, empregar todos os recursos da dialéctica e da retórica”68 e, muitas vezes, o sistema 

penitenciário não é entendido como um processo regenerativo mas sim um escandaloso luxo 

para os criminosos. Antagonizando a mentalidade do Antigo Regime, o êxito de uma reforma 

prisional é considerado na época como sendo fundamental para que os ideais iluministas, 

defendidos pelo liberalismo, vinguem, de modo a que a revolução liberal portuguesa triunfe 

na construção de uma nova Ordem, eliminando “as fezes do feudalismo” que “ por pouco 

tempo poderão manchar a superfície de um pais constitucional, porque são plenamente 

incompatíveis [as cadeias portuguesas] com a ilustração a que Portugal vai subindo e com o 

novo governo que acaba de adoptar”69. Mas, como já observámos, a realidade das 

dificuldades do país nos inícios da Revolução Liberal superava a utopia penitenciária e 

Portugal tinha ainda um longo percurso a trilhar até que fosse possível conjugar todas a 

variáveis que permitiriam a materialização de uma obra monumental como era a construção 

de uma penitenciária. 

 
 
 
 

2.4 O brutal despertar para a realidade carcerária portuguesa. 
 
 

As várias tentativas de reforma das prisões portuguesas após a Revolução Liberal 

foram votadas ao insucesso. Não como consequência de um desinteresse pela problemática 

em si70, mas porque a instabilidade política e social que iria tomar conta do reino nas décadas 

seguintes inviabilizaria qualquer tipo de projecto nesta área. A morte de D. João VI em 1826 e 

os problemas que surgiram ligados às questões da sucessão levam ao regresso de D. Miguel e 

                                                           
68 Jornal da Sociedade Literária Patriótica, nº25, 08-10-1822, p.586. 
69 Ibidem, p.588. 
70

 D. Isabel Maria, após a promulgação da Carta Constitucional, tenta levar a cabo os pressupostos do art. 145, §20 sobre as prisões, 
promulgando o decreto de 6 de Setembro de 1826 para serem nomeadas Comissões de visitas às cadeias e proibindo a existência de prisões 
subterrâneas ou que estivessem abaixo do nível das águas do mar. 
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do absolutismo, arrastando o reino para uma guerra civil até 1834. Durante este período, como 

consequência das perseguições miguelistas, muitos dos liberais portugueses sentem na pele a 

dura e degradante realidade das prisões da sua época, chegando a morrer nelas grandes nomes 

do liberalismo português71, o que potenciou uma maior projecção e discussão acerca das 

questões prisionais por parte dos liberalistas portugueses no período pós-guerra civil.  

Temos que salientar também nesta época a importância de vários textos de autoria de 

exilados portugueses em países como Inglaterra e França onde tomaram contacto directo com 

as respectivas reformas penais e prisionais destas nações, o que reforçou a divulgação do 

sistema penitenciário no contexto Português72. D. Francisco de Almeida é um desses exilados 

que em 1834 publica em Paris a memória Breves Considerações sobre a necessidade e meios 

de melhorar as prisões de Portugal, direccionando o tema a criminalistas, filantropos e 

pessoas religiosas, elementos chave, na sua opinião, para efectivar a reforma prisional em 

Portugal através da implementação do sistema penitenciário tendo em conta o “bom resultado 

das experiências feitas nos Estados Unidos da América do Norte, na Suíça e em vários outros 

estados da Europa”73. Consciente do estado decadente das nossas cadeias assim como da 

assumida função despótica de retenção e castigo corporal que as afasta e impossibilita de se 

integrarem num contexto de correcção moderno através do sistema penitenciário, classifica-as 

como “escolas do crime”. D. Francisco de Almeida atribui à prisão uma nova função social e 

penal, de regeneração comportamental do criminoso. Sendo impossível às cadeias 

portuguesas de então realizar tal feito, consequência do elevado grau de degradação que 

destruía a saúde do preso, inviabilizando portanto qualquer processo regenerativo, D 

Francisco apelava à urgente construção de novos estabelecimentos prisionais em Portugal, 

recorrendo a uma nova arquitectura, tendo como modelo as “prisões construídas segundo a 

forma radiante, adaptada para a construção de algumas das prisões modernas”74.  

Conhecedor das grandes dificuldades financeiras de Portugal, resultado de “huma 

longa tyrannia e huma sanguinolenta e devastadora guerra civil”, a solução mais económica 

que apresenta é a da adaptação para prisões dos mosteiros desactivados. Estes edifícios 

reuniam, segundo o autor, todas as condições necessárias para um estabelecimento 

penitenciário, oferecendo vantagens como a ”sua construção sólida e isolada (...) a sua 

localidade e espaço, as condições principais para a salubridade; a sua divisão (…) para o 

                                                           
71 As Memórias do Marquês de Fronteira, ou a Historia do cativeiro dos presos de Estado, de João Batista da Silva Lopes, são obras escritas 
na época para expor a situação das cadeias de então onde morreram muitos liberais da elite portuguesa. 
72 Segundo Tiago Pires Marques, Crime e castigo no Liberalismo em Portugal, p.28, “da análise das obras publicadas nos anos 1830 e 1840 
resulta, por exemplo que as ideias e técnicas correcionais desenvolvidas nas penitenciárias norte-americanas chegaram a Portugal, em 
grande parte, pela mediação de autores franceses”. 
73 D. Francisco de Almeida, Breves considerações sobre a necessidade de melhorar as prisões de Portugal, 1834, p.5. 
74 Breves considerações sobre a necessidade de melhorar as prisões de Portugal, D. Francisco de Almeida, 1834, p.11. 
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fácil e económico estabelecimento das oficinas, escolas, isolamento e vigilância.”75. 

Paralelamente propõe também que seja constituída uma equipa multidisciplinar de 

funcionários com o objectivo de apoiar o processo de regeneração do delinquente, sendo esta 

composta por director, subdirector, capelão, médico, cirurgião, tesoureiro, secretário e um 

número necessário de guardas, para estabelecer e manter a segurança e a ordem, exercendo 

uma permanente e total vigilância sobre os presos76. 

Como temos vindo a constatar, reformar as cadeias portuguesas e implementar o 

sistema penitenciário implica, obrigatoriamente, uma mudança radical do contexto penal 

medieval das Ordenações e em 1835 é proposto um novo concurso para um projecto de 

código penal que se traduz, mais uma vez, num fracasso. A 1 de Janeiro do mesmo ano é 

criada outra Comissão para o Melhoramento das Cadeias da Capital77 cujo relatório final 

apresenta os mesmos problemas que a anterior Comissão de 1822, isto é, como o Estado não 

assumia a responsabilidade das condições de quem estava preso e tendo estes que pagar a taxa 

de carceragem ao carcereiro, os mais pobres andavam quase nus pelas enxovias, expostos ao 

frio, com deficiente acesso a comida, água, cuidados médicos e alvo dos abusos dos 

carcereiros.  

A Comissão de 1835 conclui também que a cadeia do Limoeiro era um edifício 

inadequado para “uma prisão regular”, visto ser uma adaptação de um antigo palácio real, e 

procura uma solução nos vários conventos extintos de Lisboa. Após exames realizados por 

um arquitecto, a comissão escolhe o convento de Rilhafolles (actual Hospital Miguel 

Bombarda) concluindo que este possuía “todas as proporções para vir a ser uma excelente 

cadeia”78. A comissão avança com um pedido ao governo para que seja feito um orçamento, 

planta e o mais necessário para a execução e conclusão da obra. Mas apesar das sucessivas 

pressões da Comissão neste sentido o Estado tem outros planos para o convento de Rilhafolles 

e a comissão, ao perceber que o governo não daria despacho sobre o projecto, propõe que seja 

edificado, em alternativa, um muro em torno da Cadeia do Limoeiro com o objectivo de isolar 

a cadeia e impedir os contactos dos presos com o exterior através das janelas das enxovias.  

Pelo relatório da Comissão de 1835 constatamos as dificuldades que esta enfrentou e a 

deficiente e lenta resposta do governo para dar solução aos problemas.  As ficaram restritas ao 

asseio dos espaços, abastecimento da enfermaria, parca melhoria na qualidade da comida e da 

água (esta fornecida à cadeia do Limoeiro por aguadeiros), a criação de 2 espaços de trabalho 
                                                           
75 Ibidem, p.24. 
76 D. Francisco D’Almeida inclui ainda na sua memória, as Bases de hum projecto de regulamento para as prisões, proposta 
para a implementação do sistema penitenciário. 
77 Relatório resumido dos trabalhos da Comissão das Cadeias da Capital, 1835, p.3. 
78 Relatório resumido dos trabalhos da Comissão das Cadeias da Capital, 1835, p.5. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

59 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

(sapataria e alfaiataria), um regulamento interno provisório e a construção do muro. Quanto à 

edificação de uma nova cadeia para substituir a do Limoeiro, mais uma vez o tempo político 

não era propício pois os conturbados anos de 1836 e 1837 trouxeram consigo a Revolução de 

Setembro, o movimento da Belenzada, a queda de Passos Manuel e a revolta dos marechais 

Saldanha e Terceira, gerando novamente um clima de instabilidade que frustrou reformas 

estruturais no contexto prisional.  

A pacificação do país é alcançada com a proclamação de uma nova Constituição em 

1838 e no ano seguinte é tentada a primeira concretização de um sistema penitenciário através 

da Carta de Lei de 29 de Julho79, a qual previa a transformação de parte do convento de 

Xabregas em penitenciária para se proceder a uma experiência de pequena dimensão do 

sistema auburniano80. É então celebrado um contrato com a Companhia de Fiação de Tecidos 

Lisbonense com o objectivo de providenciar trabalho aos presos. Infelizmente oprojecto não 

se concretiza, não só por ter deflagrado um incêndio no convento na zona destinada à 

penitenciária, mas também por questões de falta de dinheiros públicos81. Adiada a reforma, o 

Decreto de 12 de Janeiro de 1843 publica o Regulamento Provisório de Policia de Cadeias, 

medida temporária, “enquanto não se estabelece nestes reinos o systema penitenciário, que 

tão efficazmente tem contribuído em outros paizes para a extirpação de vícios, para a emenda 

de costumes, para o aumento da moral publica, e para o progresso da civilização, se torna da 

maior urgência regular entretanto a policia das Cadeas, pelo modo compatível com a má 

construção delas, não só para se corrigirem quaisquer abusos, que alli se commettam”82. 

Apesar das dificuldades que impediam constantemente a implementação do sistema 

penitenciário no contexto português, a partir dos anos 40 surge uma crescente divulgação 

desta temática em Portugal, partilhando assim da euforia internacional penitenciária83. Um 

longo e inevitável processo que iria culminar nos anos sessenta e setenta na implementação do 

sistema penitenciário e edificação da nossa cidade punitiva em Campolide, a Penitenciária 

Central de Lisboa. 

 

                                                           
79 Lei de 29 de Julho de 1839, decreto de 13 de Agosto de 1839 com o regulamento de 6 de Abril de 1839. A 18 de Maio de 
1840 é publicado um regulamento prevendo o sistema auburniano. 
80 Com o intuito de reduzir despesas para esta adaptação, o presídio da Cova da Moura, onde estavam os presos á espera de partirem para o 
degredo, foi encerrado e suprimido (Diário de Governo nº299, 1843). Os presos foram transferidos para a cadeia do Limoeiro, o que agravou 
ainda mais as condições. 
81 Esta é a razão apontada no Decreto de 1 de Dezembro de 1842 e Lei de 7 de Março de 1843. 
82 Nota introdutória do Regulamento Provisório da polícia das cadeias, 16 de Janeiro de 1843, publicado no Diário do Governo de 3 de 
Março de 1843. 
83 Neste período foram publicados artigos interessantes como: Vantagens do systema penitenciário e uso que se poderá fazer delle entre nós, 
tema da dissertação inaugural na Faculdade de Direito de Coimbra por Vasconcelos e Alvim; Memória sobre a administração da justiça 
Criminal, 1841 e Questões do Direito Publico, 1844 de Silvestre Pinheiro Ferreira; Revista Académica, nºs 12 e 13 de 1845 com o artigo 
Systema Penitenciário de António Mendes de Almeida 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

60 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

 

2.5 - O grande debate parlamentar de 1844 
 
 

O deputado José Maria Grande apresenta em 12 de Fevereiro de 1840 um Projecto de 

Lei que iria provocar um extenso debate na Câmara dos deputados no ano de 1844. O Projecto 

de Lei propunha a construção de uma penitenciária em cada um dos Distritos das Relações de 

Lisboa e Porto, proibindo o uso de todo e qualquer castigo corporal implementando o sistema 

penitenciário auburniano. A Comissão da Administração Pública que em 1844 elabora o 

parecer sobre o Projecto conclui que, apesar da urgente necessidade de tais infra-estruturas, as 

quais permitiriam instituir um novo processo de “punir os crimes e corrigir os 

delinquentes”84, os elevados custos de construção inviabilizavam a sua concretização. Este 

parecer abre um longo e extenso debate que se arrasta no parlamento por vários dias. 

  José Maria Grande, que tinha tomado contacto directo com a dura realidade dos 

cárceres portugueses na época miguelista85, abre o debate defendendo que “a adopção do 

sistema penitenciário é uma necessidade reclamada ao mesmo tempo pela filosofia e 

civilização”, indispensável quer seja para “reprimir na sociedade um grande número de 

crimes, quer para melhorar a condição da humanidade em ferros, quer finalmente para 

organizar a penalidade sobre princípios humanos e filantrópicos”86. Seguindo o pensamento 

iluminista, o deputado defendia que as tendências criminosas despontavam com maior 

intensidade nas classes mais desfavorecidas uma vez que, na sua opinião, este estrato social 

sofria de uma falha de instrução e educação, isto aliado a uma “falta de organização do 

trabalho, à carência de socorros, à inteira e absoluta falta de meios”87. Identificando assim 

as principais causas geradoras de comportamentos criminosos, o crime era como “uma 

moléstia que a sociedade deve curar por meio da instrução e da educação dada ao 

criminoso”88, objectivo concretizável apenas através do sistema penitenciário, privando 

temporariamente o criminoso da sociedade, para que o pudesse intimidar, ensinar e moralizar, 

tornado possível a sua posterior reintegração.  

José Grande domina bem a questão penitenciária, apresentando os argumentos e 

referências que melhor defendem a sua proposta e recorrendo à experiência adquirida durante 

as visitas que realizou a penitenciárias de sistema auburniano como, Gand e Vilvord. O 

                                                           
84 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 13-11-1844, p.107. 
85 Era também médico de profissão, ex-cartista, representa a oposição ao governo de Costa Cabral, o seu período de ausência do país devido 
a questões políticas (participação na revolta dos Marechais contra o governo setembrista). Conclui o Doutoramento em Medicina na 
Universidade de Lovaina, durante esse período visita várias cadeias na Bélgica e França. 
86 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 15-11-1844, p.123. 
87 Ibidem, p.127. 
88 Idem. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

61 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

deputado defende o trabalho obrigatório oficinal, concebendo as penitenciárias como “vastos 

e interessantes estabelecimentos manufactureiros”89. O trabalho era uma importante 

ferramenta de progresso que urgia incutir nos delinquentes para combater o excesso de ócio, 

características, na sua opinião, das classes mais baixas.  

No que diz respeito a orçamentos, José Maria Grande avança um custo de 100 contos, 

quantia avultada mas justificável visto ser este, na sua opinião, um projecto de maior utilidade 

social que a construção do Teatro São Carlos, para o qual o tesouro real havia já dispensado 

verbas90. Consciente das dificuldades financeiras do reino, propõe também como alternativa a 

adaptação de conventos desactivados para penitenciárias. Estes, pela solidez da construção, 

organização espacial e tipologia arquitectónica, permitiriam a separação dos presos e a 

instalação de oficinas de trabalho e de espaços de instrução. Neste debate várias hipóteses são 

apresentadas, como o Convento de Cristo em Tomar, o de Tibães, o de Alcobaça e o da 

Cartucha em Évora.  

Paralelamente a estas questões de cariz arquitectónico, a vertente penal não podia ser 

esquecida e José Maria Grande propõe a comutação da pena de degredo em pena de prisão 

penitenciária uma vez que semelhante penalidade apenas esvaziava o reino de pessoas que 

podiam ainda ser úteis à sociedade portuguesa91, depois de regeneradas pelo sistema 

penitenciário. 

A proposta de implementação do sistema auburniano por parte de José Maria Grande 

não chega a sair do papel. Um dos problemas apontados seria a falta de um Código Penal 

moderno que contemplasse a prisão como pena por excelência pois, como salientou o 

deputado Cardoso Castel-Branco, o então vigente sistema penal das Ordenações Afonsinas 

assentava ainda na pena de morte, desterro, trabalhos públicos e castigos físicos92, não 

permitindo contextualizar penalmente um uso da prisão integrada num sistema penitenciário, 

o que tornaria obsoleta qualquer penitenciária.  

A questão do défice é outro argumento de peso. Para além do facto de não ter sido 

elaborado e apresentado junto com o projecto de Lei um orçamento detalhado e o seu real 

impacto na Fazenda Publica, já de si pobre e esgotada93, vários deputados propunham a 

estabilização das finanças antes de se gastar tamanha soma na edificação de uma monumental 

cadeia. Alguns deputados defendiam a continuidade do trabalho das Comissões de 

                                                           
89 Ibidem, p.238. 
90 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 13-11-1844, p.109. 
91 Entre Setembro de 1842 e 31 de Dezembro de 1843, partiram do presídio da Cova da Moura para degredo 1843 presos. Ibidem, p.108. 
92  Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 12-11-1844, p.84. 
93  Ibidem, 04-12-1844, p.307. 
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Melhoramentos das Prisões do Reino94, não concordando com a opção de transformar os 

mosteiros em penitenciárias, remendo que poderia sair ainda mais caro que uma edificação de 

raiz. 

 A implementação do sistema penitenciário é assim um assunto controverso que 

polariza defensores em torno de cada um dos sistemas e, apesar do profundo conhecimento 

dos deputados portugueses sobre a temática penitenciária, não é alcançado um consenso. O 

debate de 1844 é importante pois traz para o parlamento uma vasta informação sobre 

penitenciárias, cuja inventariação seria extenuante, mas que foi esgrimida defendendo ou 

atacando o sistema da preferência de cada um. Constatamos também que, se existiam 

deputados que acreditavam na utopia do sistema penitenciário, também eram emitidas 

opiniões cautelosas que não depositavam muita fé neste processo de regeneração, o qual 

poderia ser bom para os jovens delinquentes mas totalmente ineficaz para os criminosos mais 

velhos, sem possibilidade de mudança comportamental95.  

O que podemos tomar como certo no debate de 1844 é a cristalização de uma 

consciência que sentia urgente a reforma penal e prisional portuguesa através da 

implementação do sistema penitenciário, tal como estava a acontecer em “todas as nações 

civilizadas”. O problema residia, entre outros factores já apontados, na escolha do sistema 

penitenciário mais indicado para o contexto português e na sua viabilidade.  

Nas palavras do deputado A. Albano “as prisões penitenciárias hão-de ser, por assim 

dizer, o fecho da abóbada da nossa organização social”96 mas, por enquanto, as condições 

necessárias para a concretização de tamanho projecto não estavam reunidas havendo ainda um 

processo a ser desencadeado que se traduziria numa mudança mental e penal, factores que 

possibilitariam a edificação da penitenciária de Lisboa97.  

 

 

 

 

                                                           
94 Ibidem, 26-11-1844, p.254. 
95 Apesar da penitenciária de Pentonville já ter por esta altura entrado em funcionamento, pouco é referida neste debate, não tendo ainda 
atingido a importância de modelo prisional, que vai adquirir, influenciando Portugal, mais tarde na década de 50. 
96 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 12-11-1844, p.82. 
97 Várias obras de referência nesta área são então editadas em Portugal, como a tradução da obra de Charles Lucas, História do Systema 
Penitenciário, ou a Dissertação inaugural de conclusões magnas de Vasconcelos e Alvim sobre o tema Vantagens do sistema Penitenciário 
(1845). 
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2.6 A afirmação do sistema filadélfiano em contexto 
português 

 
 

A partir da década de 1850 (após a Patuleia e o golpe militar de 1851) Portugal entra 

num período de estabilidade política com o primeiro governo Regenerador (1851-1856). 

Assistimos então ao apaziguar das questões políticas, abrindo caminho para uma época de 

prosperidade, permitindo o desenvolvimento do país em várias áreas e levando a uma 

“aproximação do padrão da criminalidade em Portugal ao dos países mais industrializados, 

assim como a maior vontade e capacidade repressivas do Estado”98, surgindo assim uma 

maior consciencialização dos problemas relacionados com o crime99.  

Em 1852 é apresentado à Câmara dos Deputados o Relatório do Ministério dos 

Negócios do Reino, revelando um aumento de criminalidade. A conclusão do relatório não foi 

considerada alarmante, uma vez que os políticos de então consideraram este crescimento 

como uma consequência directa das anteriores crises políticas. No entanto, a partir desta 

época, a criminalidade dissociasse das questões políticas, passando a ser entendida como um 

acto isolado, constituindo por si só uma ofensa e um perigo à estabilidade da nova ordem 

social100. O crime na sociedade liberal de então é entendido como “um entrave ao progresso e 

modernização do país”101. Nesta perspectiva, os liberais viam no utópico sistema 

penitenciário materializado em enormes penitenciárias, quais máquinas industriais de 

regeneração, o meio de combater e prevenir o crime na sociedade civilizada e ilustrada da sua 

época. 

Como forma de combater e inverter o aumento de violência, os regeneradores tentam 

alcançar a “pacificação do ambiente político do país e o desenvolvimento do aparelho 

administrativo do Estado, nomeadamente na justiça”102, onde era urgente uma reforma penal. 

Em 1852 é finalmente concebido o primeiro Código Penal português, influenciado por outros 

códigos estrangeiros. Apesar de ser um marco e um ponto de viragem no contexto penal 

medieval das Ordenações, é alvo de duras críticas porque não instituía nenhum sistema celular 

penitenciário, revelando-se descontextualizado da grande corrente moderna que constituía a 

ciência internacional penitenciária.  

                                                           
98 Tiago Pires Marques, Crime e castigo no liberalismo em Portugal, 2005, p.42. 
99 Para este assunto ler Maria João Vaz, Crime e Sociedade, Portugal na segunda metade do século XIX, 1998. 
100 Tiago Pires Marques, op. cit., p.42. 
101 Ibidem, p.19. 
102 Maria João Vaz, Crime e Sociedade, Portugal na segunda metade do século XIX, 1998, p.19. 
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Como já constatámos, as preocupações de reforma das prisões portuguesas surgem 

logo com os nossos primeiros liberais em 1820. Contudo, contrariando a prática de outros 

governos liberais europeus que desde a década de vinte enviava oficialmente observadores 

para as questões prisionais a outros países, Portugal nunca o fez. Nos finais da década de 

cinquenta são publicados dois relatórios sobre esta matéria que nos parecem de referência 

obrigatória e que são o resultado de observações feitas em viagens particulares, “sem missão 

do governo”103, realizadas pelo ajudante do procurador régio da relação de Lisboa, Manuel 

Tomás de Sousa Azevedo. O documento publicado constituiu uma importante ferramenta de 

divulgação desta temática no contexto português.  

Para Sousa Macedo, o sistema penitenciário é o único meio de obter “a emenda do 

delinquente, o exemplo e a reparação á sociedade” e sendo a prisão “a pena por excelência, 

reúne as indicações necessárias e que no futuro substituirá todas as outras. É um castigo 

moral e jurídico e pode-se dizer que a pena da sociedades modernas”104.  

No seu primeiro relatório, datado de 1857105, inclui as impressões que recolheu das 

suas visitas a estabelecimentos penitenciários de países como a Inglaterra,  França,  Bélgica e  

Suíça. Em Inglaterra visita a penitenciária modelo de Pentonville106, edifício de uma 

“construção admirável”107, ficando impressionado com a sua dimensão e capacidade de 

quinhentas e vinte celas. Elogia também a prática do trabalho celular, o recurso aos pátios 

isolados, a excelente alimentação, enfim, o sistema filadélfiano aplicado “em todo o seu 

rigor”108 como “consequência necessária da legislação ingleza”109. Atesta o êxito deste 

sistema recorrendo a dados estatísticos do capelão, publicados num relatório oficial de 1952, 

segundo o qual “o systema e disciplina de Pentonville têm melhorado a condição physica e 

intellectual dos presos”110. A prática do sistema filadélfiano de Pentonville era responsável 

por uma baixa taxa de alienados e de problemas de saúde física e mental, permitindo que a 

taxa de mortalidade desta penitenciária fosse uma das mais baixas de sempre. Estes resultados 

são consequência directa das excelentes condições sanitárias, da pratica de trabalho celular, da 

instrução moral e religiosa e do exercício nos pátios isolados. Na opinião do observador 

                                                           
103 Relatório apresentado ao ministro da justiça em 20 de Abril de 1857 por Manuel Tomaz de Sousa Azevedo, Lisboa, 1958, p.5. 
104 Ibidem, p.55 
105  O observador apresenta, no inicio do seu relatório, uma breve história dos dois sistemas penitenciários americanos atribuindo à prisão de 
Filadélfia excelentes resultados graças à introdução de trabalho na cela. Na sua opinião, o sistema filadélfiano não vingou na América por 
terem sido cometidos erros na sua inicial implementação o que, consequentemente, acabou por tornar o sistema auburniano o mais popular. 
106 O autor dedica parte do relatório a esta penitenciária tendo em conta uma viagem que ali efectuou em 1856 em virtude de uma ordem 
solicitada pelo Ministro, o Conde do Lavradio. 
107 Relatório apresentado ao ministro da justiça em 20 de Abril de 1857 por Manuel Tomaz de Sousa Azevedo, Lisboa, 1958, p. 21. 
108 Idem. 
109 Ibidem, p. 22. 
110 Ibidem, p.23. 
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português, Pentonville, “não obstante quaisquer defeitos, é das melhores de Inglaterra (...) os 

resultados tem correspondido ao fim da sua criação111”.  

O relatório de Sousa Azevedo privilegia claramente o sistema filadélfiano em 

detrimento do auburniano, o qual viu em funcionamento na penitenciária Genebra, por não 

acreditar que fosse “possível que muitos homens reunidos e juntos uns dos outros se não 

comuniquem, ao menos por sinaes ou gestos”112 ludibriando os guardas e quebrando o 

isolamento, um dos pressupostos basilares do sistema penitenciário.  

Na análise que faz das cadeias portuguesas, critica o seu estado deplorável, apontando 

os mesmos problemas expostos pelas Comissões de 1822. Como resolução do grave problema 

prisional português propõe a construção de novos edifícios penitenciários113, seguindo o 

exemplo dos norte-americanos, que apesar do maior esforço financeiro “preferiram erigir 

novos edifícios a desacreditar o sistema pelos inconvenientes de uma casa velha sem as 

condições necessárias, e onde fosse impossível a disciplina”114.  

O seu segundo relatório, datado de 1858, apresenta os resultados da sua visita a países 

como a Prússia, Holanda, Baviera, Toscana, Estados Pontífices. Um dos aspectos mais 

importantes para nós neste trabalho é o capítulo XIII sobre o Systema Cellular, onde expõe os 

dois sistemas indicando como mais eficaz o de Filadélfia. Esta escolha é baseada nas 

conclusões do Congresso Internacional Penitenciário, ao qual foi convidado a assistir a título 

pessoal, não oficial, não tendo Portugal enviado nenhum representante.  

Se no Congresso de Frankfurt de 1846 o sistema de isolamento permanente era ainda 

alvo de duvidas, no de 1858 “os apologistas do isolamento apresentaram-se triunphantes, 

pela doutrina que haviam sustentado, (...) sanccionada pelos factos e pela experiencia (...) e a 

sentença do isolamento passou em julgado”115, conclusão que influenciaria a arquitectura 

penitenciária internacional deste período. 

Tal como o primeiro relatório de Sousa de Azevedo, o segundo contém documentação 

de suporte, sendo o mais importante para nós o documento n.º8. Trata-se de um desdobrável, 

contendo a planta arquitectónica detalhada da Casa Central de Correcção em Louvaina 

(Fig.29), penitenciária que, como veremos, influenciará o projecto da penitenciária de Lisboa.  

                                                           
111Relatório apresentado ao ministro da justiça em 20 de Outubro de 1858 por Manuel Thomaz de Sousa Azevedo, Lisboa, 1859, p.24.
  
112 Ibidem, p.50. 
113Propõe a venda do Limoeiro que, graças à sua localização no centro da Lisboa, vale muito dinheiro, para assim ajudar nos custos da 
construção de uma nova penitenciária. 
114 Relatório apresentado ao ministro da justiça em 20 de Outubro de 1858 por Manuel Thomaz de Sousa Azevedo, Lisboa, 1859, p.14. 
115 Ibidem, p.187. 
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Apesar da crescente afirmação do sistema filadélfiano a nível internacional e nacional, 

os defensores do sistema auburniano publicam também a sua opinião. É o caso de João Maria 

Batista Calisto com o seu Algumas palavras sobre o estado actual das prisões em geral e sua 

reforma (1860). O autor faz um levantamento dos usuais problemas das cadeias portuguesas 

que já nos são sobejamente conhecidos116, associando-as negativamente ao contexto penal 

punitivo despótico do Antigo Regime, constituindo estas, pelas suas degradantes condições, 

um sério ataque aos direitos da humanidade117. Não sendo contra a existência das prisões, 

entende que estas são um mal necessário à sociedade, defendendo a sua existência sim, mas 

num contexto de suporte à legislação penal, legitimadas pela Justiça ou razão pública. Neste 

sentido, a reforma prisional portuguesa deveria passar, na sua opinião, pela implementação do 

sistema penitenciário, defendendo que “as maiores vantagens estão todas da parte do systema 

d’Auburn, na separação celular nocturna e trabalho em comum de dia”118. Esta é uma 

escolha baseada nas habituais razões económicas ou seja uma infra-estrutura menos 

dispendiosa e a venda da produção das oficinas industriais, rentabilizando gastos.  

Outro relatório de grande importância, pela sua dimensão e impacte, é o de António 

Ayres de Gouveia119 que publica em 1860, no seguimento de várias visitas pelas cadeias 

europeias, a Resenha das principais cadeias da Europa. Conhecedor do relatório de Sousa 

Macedo, tenta abordar questões diferenciadas para não repetir o trabalho do anterior 

                                                           
116 Espaços sem janelas, pavimentos impróprios, humidades, sobrelotação, focos de doenças e infecções causadores de mortes, problemas das 
latrinas comuns, das camas, da falta de roupa, da falta de higiene pessoal, da comida de má qualidade e da inexistência de refeitórios, falta de 
água limpa, inexistência de enfermarias, de regulamentos, considera-as escolas de crime, onde impera a desigualdade social, corrupção... a 
lista é longa. 
117 João Maria Batista Calisto, Algumas palavras sobre o estado actual das prisões em geral e sua reforma, 1860, p.13. 
118 Ibidem, p.41. 
119 Arcebispo da igreja católica, professor da Universidade de Coimbra, parlamentar, par do reino e ministro, uma figura de destaque na 
época. 

Fig.29 – Planta da Penitenciária de 
Louvaina, publicada no segundo 

relatório de Manuel Thomaz de Sousa 
Azevedo 1859. 
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observador. De entre as cadeias que visita, não é Pentonville que mais boa impressão lhe 

causa, mas sim a penitenciária belga de Louvaina, planta já anteriormente incluída no 

relatório de Sousa Macedo.  

Ayres de Gouveia fica impressionado com a tipologia e qualidade da arquitectura da 

penitenciária de Louvaina, elogiando o emprego de materiais como o mármore preto e branco, 

os elegantes estuques das várias divisões, as lareiras dos escritórios e a vidraça. Fica também 

impressionado com os vários espaços penitenciários, que desde os pátios isolados, rotunda 

central e respectiva capela, às áreas de serviços, tudo considera exemplar. Esta cidade 

punitiva foi, segundo a opinião de Ayres de Gouveia, construída obedecendo a tudo “quanto a 

arte tem aconselhado melhor, quanto a experiência tem demonstrado mais efficaz”120.  

A penitenciária de Louvaina apresenta também soluções técnicas que a de Pentonville 

não conseguiu ultrapassar eficazmente, como o sistema de ventilação e aquecimento celular, 

melhorado pelos engenheiros belgas recorrendo à utilização de tubos com água quente para 

cada uma das celas. Todos estes factores fazem desta penitenciária, na opinião de Ayres de 

Gouveia, “a melhor de todas quanto hei inspeccionado em todos os países”121.    

O relatório de Ayres de Gouveia também contempla impressões sobre as prisões em 

Portugal. Se o Limoeiro é, na sua opinião, um mau edifício carcerário, consequência de ter 

sido uma adaptação de um antigo palácio real (fig.30 e 31) no qual ao longo dos anos se foram 

fazendo algumas reformas. Por outro lado, a segunda cadeia mais importante do país, a 

Cadeia da Relação do Porto é, nas suas palavras, “muito peor em todo o sentido...é um cárcere 

horrível”122. No entanto, esta cadeia apesar das críticas de Ayres de Gouveia, constitui no 

contexto arquitectónico prisional português um caso singular por não ter sido criada pela 

adaptação de um velho edifício, como a cadeia do Limoeiro, mas sim construído de raiz em 

meados do século XVIII para esta função específica123. O edifício (1755 e 1760) foi 

construído dentro da cidade e encaixado entre ruas que lhe moldaram a forma trapezoidal 

interna. A sua simplicidade exterior granítica (fig.32) contrasta com o seu interior trapezoidal, 

                                                           
120 Como refere o autor, Pentonville “... É um edifício com seis desafogados azes de quatro andares, e tecto de muito vidro e a inundar tudo 
de claridade, tendo 596 celas, cada cela... com todas as mesmas commodidades de vidraça, ventilação, campainha, chapa de número 
exterior, água na bacia e no bacio, gaz, mesa fixa, mocho preso, calefação, abertura na porta para passagem da comida, espreital 
d’inspecção, maca, talher e livros: no centro dos azes a capella sobreposta ao gabinete de vigilância geral, onde vem ter uma duzia de tubos 
acústicos pelos quais se falla aos guardas nos diferentes postos até a extremidade dos azes; no fim de cada um d’estes uma dúzia de pateos 
cellulares, com coberto de folha de ferro para occasião de chuva, com um posto central do guarda respectivo; cozinha, casa de banhos, 
armazéns de roupas, de víveres e de utensílios, botica, enfermaria, habitação do director, capellães e guardas, parlatório celular, cellas 
especiais para presos de passagem, guindaste para elevar a comida a todos os andares, escadas de ferro vasadas para subir”. António 
Ayres de Gouveia, Resenha das principais cadeias da Europa, 1860, p.276. 
121 Ibidem, p.277. 
122 António Ayres de Gouveia, Resenha das principais cadeias da Europa, 1860, p.350. 
123 Para este assunto ler Maria José Moutinho Santos e Margarida Santos Coelho, O Palácio da Relação e Cadeia do Porto, Porto, Edições 
Asa, 1993; para o funcionamento e discrição da sua vivência ler Camilo Castelo Branco, Memórias do cárcere, obra que retrata as 
impressões do escritor durante o seu período de reclusão nesta cadeia. 
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de divisão caótica e labiríntica (fig.33). Quando Ayres de Gouveia escreve que “Os alçapões 

e todas as características de masmorra ainda ali existem”124 refere-se ao modo de acesso, 

feito por alçapões e escadas (fig.34) às seis enxovias de granito, no andar térreo onde eram 

encerradas várias dezenas de pessoas, espaços de reclusão típicos recorrente nas restantes 

cadeias do país, como é o caso também do Limoeiro (fig.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusão do seu relatório sobre as cadeias portuguesas das quatro principais 

cidades, (Lisboa, Porto Coimbra e Braga) António Ayres de Gouveia escreve “injustiça! 

Immoralidade! Immundice! Insulto! Inferno!”125. Contudo, abordaria este tema de uma forma 

                                                           
124 António Ayres de Gouveia, Op. Cit. P.350. 
125 Ibidem, p.355. 

Fig.30 – Cadeia do Limoeiro sobressaindo da malha urbana 
lisboeta. Arquivo Fotográfico da CML. 

Fig.31 – Entrada da cadeia do Limoeiro. Os presos 
recebem as visitas através das janelas das enxovias. 
Illustração Portugueza, 1905 

Fig.32 - Fachada da Cadeia da Relação do Porto.  Fig.33 – Planta labiríntica do interior da Cadeia de 
Relação do Porto. DGEMN. 

Fig.34 – Alçapões de acesso às enxovias térreas da Cadeia 
da Relação do Porto. A sombra e a luz: as prisões do 
liberalismo., 1998. 

Fig.35 - Imagem de uma das enxovias na Cadeia do 
Limoeiro. O Occidente, 1886. 
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mais concreta no seu segundo trabalho, publicado em 1860 e intitulado A Reforma das 

cadeias em Portugal, propondo uma reforma prisional profunda através da implementação do 

sistema penitenciário filadélfiano. Na altura havia sido apresentada a Proposta de Lei 

Orgânica das Prisões pelo então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 

Ecclesiásticos, João Batista da Silva Ferrão de Carvalho126 a qual era baseada no sistema 

auburniano. Ayres de Gouveia considera a proposta anacrónica, acusando o ministro de se 

vangloriar por “ressuscitar uma ideia caduca e hoje condemnada por todos os prácticos”127. 

De facto, nesta época todos as propostas dos observadores confluíam para o sistema 

filadélfiano como o mais eficaz pois “o princípio de separação contínua entre os criminosos é 

uma verdade discutida, analysada pela sciencia, illustrada pela prática e hoje já assente 

como axioma”128. Interessante também é salientar a opinião de Aires Gonçalves sobre o uso 

do capuz, preferindo o modelo belga feito de tecido, em detrimento da máscara usada em 

Pentonville, com uma estrutura de arame. 

 Os relatórios dos nossos observadores são importantes na divulgação das ideias 

penitenciárias podendo ter influenciado a posterior escolha da tipologia de sistema 

penitenciário para Portugal em 1867, o que iria condicionar a arquitectura da futura 

penitenciária de Lisboa. Mas, paralelamente a todo este processo de difusão de ideários 

penitenciários, o tema fazia também parte de outras áreas científicas e penais que estavam a 

despontar no contexto e mentalidade portuguesas, como mais adiante veremos. 

 

 

 

2.7 O sistema penitenciário como ciência de regeneração. 

 

Se no início dos anos vinte do século XIX assistimos a um arrancar de reformas 

prisionais em Portugal baseadas em questões humanitárias e de caridade, a partir da década de 

50 opera-se um crescente afastamento da vertente filantrópica com a afirmação do sistema 

penitenciário como ciência. Estatuto atingido também graças à realização dos Congressos 

Internacionais Penitenciários, os quais cultivam a emergência de uma cultura penal 

                                                           
126 Diário da Câmara dos Deputados, 29-02-1860. 
127 António Ayres de Gouveia, A reforma das cadeias em Portugal, resposta ao ponto proposto pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, 1860, p.98. 
128 Ibidem, p.99. 
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internacional, contribuindo para a crescente divulgação desta ciência regenerativa e aos quais 

passam a ser enviados, apesar de tardiamente, representantes do governo português. 

O recurso à estatística também ajudou na implementação do sistema penitenciário 

conhecendo um enorme desenvolvimento a partir de 1850/60 e assumindo um papel 

importante em várias áreas do saber, passando vários estudos e relatórios a ser acompanhados 

por quadros estatísticos. A estatística torna-se um valioso instrumento de leitura e análise da 

realidade ajudando no conhecimento e na procura de respostas, especialmente no campo da 

criminalidade129, o que vai tornar ainda mais urgente uma reforma na área prisional. 

Também o surgimento de ciências como o Higienismo, a Saúde Publica, a Medicina 

Legal e a Patologia Social que analisavam as causa das desordens sociais identificando os 

seus agentes e procurando medidas de profilaxia, ajudaram na divulgação do tema 

penitenciário. Isto porque todos estes ramos “científicos” estabeleciam relações directas entre 

as questões higiénicas, a saúde pública e a harmonia social, relacionando-as com as péssimas 

condições das cadeias portuguesas, factor impeditivo da regeneração do criminoso. Assim, o 

sistema penitenciário surge como a única forma de combater a criminalidade e de dar resposta 

às necessidades modernas das emergentes ciências sociais no contexto português. 

 Inserido no Curso Elementar de Sciências Médicas aplicadas á Jurisprudência 

Portuguesa, José Ferreira de Macedo Pinto publica, em 1863, Medicina Administrativa e 

Legislativa. No primeiro volume, referente à higiene pública, inclui um capítulo específico 

sobre regeneração dos criminosos, afirmando-se adepto do sistema filadélfiano. No segundo 

volume do referido trabalho apresenta um capítulo dedicado a Estabelecimentos de correcção, 

punição e regeneração, concluindo que, na incapacidade de serem colocados em prática os 

pressupostos do higienismo nas nossas cadeias, que são nas suas palavras um insulto à 

humanidade, defende a “urgente necessidade estabelecer duas penitenciárias (...) mandadas 

construir pelo governo (...) pelos systemas mais seguidos nas nações civilizadas”130. Estas 

penitenciárias deveriam ser geridas por três figuras essenciais, “um médico para dirigir a 

parte hygienica, um padre para a educação moral e religiosa, e um magistrado para a parte 

civil e policial”131, e edificadas em locais situados fora dos centros populacionais, bem 

arejados para evitar assim as tão usuais doenças que proliferavam em semelhantes espaços 

degradados. Cada vez mais há a perspectiva de que o bem-estar, quer a nível moral quer a 

                                                           
129 Tiago Pires em Crime e castigo no Liberalismo em Portugal define o seu uso em 5 vertentes, relatórios oficiais, projectos penais e de 
reforma das prisões, higienismo e medicina legal, descrição geográficas de Portugal e na oratória política. Em 1859 são criadas duas 
repartições de estatística no Ministério da Justiça e no das Obras Públicas com o intuito de lançarem luz sobre as questões criminais 
prisionais e judiciais. Em 1867 e 1871 são publicados os Mapas estatísticos das Cadeias Civis do Distrito da Relação de Lisboa de 1866 e 
1870. 
130 José Ferreira Macedo Pinto, Medicina Administrativa e legislativa, Volume II, Coimbra, 1863, p.119. 
131 Ibidem, p.121. 
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nível físico, está intrinsecamente relacionado com a purificação higiénica dos espaços e das 

pessoas, neste caso dos presos. Estes, antes de ingressar na zona prisional e serem conduzidos 

às suas celas, deveriam passar por uma ”zona de purificação” para fazer a sua higiene pessoal 

(tomar banho, cortar cabelo e unhas e vestir roupa limpa). Apenas após esta “purificação” o 

preso estaria pronto para dar inicio à sua própria regeneração, processada pelo sistema 

penitenciário132.  

O sistema penitenciário impunha-se no contexto português por questões científicas e 

de progresso civilizacional, pois como afirma José Ferreira de Macedo Pinto, a regeneração 

do criminoso é “um meio essencialmente progressista, e que a sociedade emprega para 

satisfazer um dever, a educação do criminoso e o melhoramento da humanidade”133. As 

penitenciárias eram assim um instrumento arquitectónico científico civilizacional ao serviço 

da humanidade, providenciando a manutenção da estabilidade social e da construção do novo 

Estado Liberal moderno.  

No entanto, outra barreira tem que ser ultrapassada, a do sistema penal português, que 

apesar de reformado em 1852 e abandonando o espírito penal medieval das Ordenações 

Afonsinas, foi duramente criticado por não contemplar o sistema penitenciário. 

 

 

 

 

 

2.8 Nova filosofia penal e a inevitabilidade do sistema 

penitenciário 

 

Se as teorias do sistema penitenciário marcam uma crescente presença no contexto 

científico português, também o fazem no campo da mentalidade penal. A reforma jurídica 

projectada para o vintismo fora um total fracasso por razões de ordem política e mental 

representadas na negligência e boicote da Comissão de Coimbra. O Código Penal de 1852, 

apesar de constituir uma revolução no sistema punitivo português ao abandonar a severidade 

medieval das Ordenações, não estava enquadrado com as modernas concepções penais 

penitenciárias não correspondendo “ao sentido moderno da prisão, entendida como um 

                                                           
132 Ibidem, p.122. 
133 Ibidem, Volume I, 1863, p.804. 
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sofrimento, um mal infligido ao condenado pela privação da liberdade que, todavia, envolve, 

ao mesmo tempo uma finalidade de regeneração, reeducação e readaptação”134.  

No final da década de 1850 assistimos à emergência de uma nova filosofia penal no 

contexto português, cuja reflexão se situa no campo da função da pena no contexto do pacto 

social, vertente bem latente no Cours de Droit Penal de Levy Maria Jordão. Para este jurista, 

a função da pena prendia-se com a moralização do criminoso e a conservação da ordem 

pública, numa vertente de prevenção. O acto de punir deveria assim estar restringido pela 

conservação da saúde e regeneração moral do criminoso, garantido desta forma a harmonia 

social e os direitos humanos. 

 Em 1860, na Universidade de Coimbra, vamos encontrar já uma filosofia penal 

divergente da do Antigo Regime, como podemos constatar nas Lições de Direito Criminal 

Português do professor Basílio Alberto de Sousa. Este professor defende que a prisão não 

deve ser, em última análise, uma pena de morte, por consequência directa das degradantes 

condições destes espaços carcerários portugueses. A prisão, quando imposta ao réu, deveria 

reunir todas as condições essenciais para a vivência em reclusão, não matando o corpo nem o 

espírito, moralizando em vez de depravar135. Assim sendo, como inverter e combater a 

presente situação de então, em que as prisões portuguesas eram consideradas como escolas de 

desmoralização? Basílio Sousa defende esta possibilidade através da prática das “quatro bases 

essenciais que se foram descobrindo para o edifício do systema penitenciário: -separação 

individual, silencio, trabalho e socorro da religião”136. Este sistema regenerativo, graças às 

suas “quatro bases essenciais”, poderia mesmo substituir a pena de morte, uma vez que “não 

só tira o poder physico de fazer o mal, em quanto a prisão dura, senão ainda tira a vontade 

de o fazer, quando a prisão acaba”137. Para este professor de Direito, o sistema filadélfiano é 

o mais perfeito, consequência da sua tipologia arquitectónica, que impõe eficazmente a 

absoluta separação, isolamento dos presos e respectivo anonimato138, pelo reduzido número 

de guardas necessário para impor a disciplina e pelas questões do trabalho celular. Este último 

deveria ser incutido ao preso pelo gosto, actuando como um processo e instrumento de 

mudança e não numa vertente de castigo corporal, nem numa concepção de produção 

industrial como o sistema auburniano, que tinha como objectivo fulcral o lucro, concorrendo 

                                                           
134 Eduardo Correia, Estudos sobre a evolução histórica das penas, 1979, p.119. 
135 Lições de Direito criminal Portuguez redigidas segundo as prelecções oraes do excelentíssimo senhor Basílio Alberto de Sousa Pinto, 
Impressas por sua permissão por A.M. Seabra d’Albuquerque, Imprensa da universidade, Coimbra, 1861, p.129. 
136 Ibidem, p.135. 
137 Ibidem, p.143. 
138 Os presos, ao não se cruzarem na prisão, não conseguiriam identificar posteriormente na sociedade quem tinha sido o seu colega na 
prisão, o que frustrava a possibilidade de futuras associações criminosas e uma melhor integração social, como “um homem novo que 
apparece e que pode portar-se muito bem, sem ter quem o denuncie”. Lições de Direito … Basílio Alberto de Sousa Pinto, 1861, p.148. 
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com as indústrias particulares139. Apesar de ser um sistema dispendioso para a regeneração 

dos criminosos, a sua não implementação traria ainda maiores custos para a sociedade 

portuguesa.  

Neste processo de mudança de paradigma penal assistimos também a um intensificar 

de esforços para se efectivar uma reforma penal. A 29 de Fevereiro de 1860 foi apresentada a 

Proposta de Lei Orgânica das Prisões, pelo Ministro e Secretário dos Negócios Eclesiásticos 

e de Justiça, João Batista da Silva Ferrão de Carvalho Martins. 

Em Janeiro de 1861 foi também apresentada uma nova Proposta de Lei para a reforma 

das prisões pelo Ministro Alberto António de Morais Carvalho que previa a adopção do 

sistema celular de isolamento absoluto, tal como a previa a reforma também avançada por 

Adriano Jordão, projecto que, não tendo sido aprovado, viria a influenciar fortemente a 

posterior proposta de Barjona de Freitas140 que, como veremos, criará finalmente as condições 

legais para a construção da nossa primeira “cidade punitiva”.  

Outra frente que concorreu para a construção da penitenciária foi o movimento 

abolicionista da pena de morte141 tendo como uma das figuras de destaque António Ayres de 

Gouveia.  

É finalmente a 27 de Janeiro de 1867 que o então ministro da Justiça, César Augusto 

Barjona de Freitas, apresenta ao Parlamento um Projecto Lei de Reforma Penal e das prisões, 

sendo discutido e publicado como lei a 1 de Julho de 1867142. Para além da abolição da pena 

capital, a proposta previa ainda a reforma prisional do país instituindo finalmente o sistema 

penitenciário filadélfiano de isolamento absoluto, acompanhado por educação moral e 

religiosa, instrução e trabalho celular obrigatório. Para que a lei fosse posta em prática era 

necessário a edificação de novas infra-estruturas prisionais143 uma vez que as existentes, pelas 

características que já analisámos, impossibilitavam qualquer adaptação ao novo regime.  

A referida lei estabelece ainda que a inspecção e a gestão das cadeias ficariam sob a 

responsabilidade e tutela do Ministério da Justiça, também constituído como o responsável 

por aprovar os planos de edificação, reparação e adaptação de todas as cadeias. Neste sentido, 

o Estado asseguraria a construção das penitenciárias e custearia os seus serviços. No que diz 

                                                           
139 Este problema foi levantado em outros países que acusavam o Estado de praticar uma concorrência desleal para com a produção industrial 
particular em termos de custos e preços baixos. 
140 No tempo que medeia estas duas datas outras propostas foram ainda apresentadas; em 3 de Junho de 1863 por Francisco Gavicho e em 3 
de Maio de 1864 pelo próprio Ayres de Gouveia para a concessão de um empréstimo cujo objectivo seria a edificação de duas penitenciárias. 
Eduardo Correia, Evolução histórica das penas 1797, p.186. 
141 Para este assunto ler; A Pena de morte em Portugal, Ricardo Fernandes, 1971; Guilherme Braga da Cruz, O movimento abolicionista e a 
abolição da pena de morte em Portugal: Resenha histórica, 1967. 
142 Propostas de Lei apresentadas à Câmara dos Senhores Deputados em sessão de 27 de Janeiro de 1867, Barjona de Freitas, Imprensa 
Nacional, 1867. 
143 Será construída a de Lisboa, a de Santarém, que acaba por ser entregue às autoridades militares, para as respectivas penas dos seus 
tribunais (criada pela lei de 14 de Junho de 1889) e a de Coimbra (criada pela lei de 12 de Dezembro de 1889). 
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respeito às cadeias comarcãs, estas seriam da responsabilidade dos respectivos distritos e 

municípios.  

A aprovação da lei de Barjona de Freitas, em 1867, resultado da convergência de 

vários factores, legitima e permite finalmente que, sob a estabilidade política da Regeneração 

e ao abrigo da política fontista de obras públicas, Lisboa assistisse nos anos de 1873/85 à 

edificação do edifício “mais grandioso e monumental dos tempos liberais”144, a Penitenciária 

Central de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144 Sindicância Parlamentar às obras da Penitenciaria Central de Lisboa, Imprensa Nacional, 1879, p.255. 
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3.1 A aprovação do projecto. 

 

A lei de 1 de Junho de 1867 que abole a pena de morte e instaura o sistema 

penitenciário filadélfiano, legitima a construção de penitenciárias em Portugal, dando assim 

continuidade a um processo que se tinha iniciado anos antes. A 13 de Julho de 1864 durante o 

ministério presidido pelo Duque de Loulé e tendo como ministro da Justiça Gaspar Pereira da 

Silva, e como ministro das Obras Publicas João Crisóstomo de Abreu e Sousa, é nomeada 

uma comissão cujo objectivo era o de assinalar nos subúrbios de Lisboa o melhor local para 

edificar uma penitenciária. A Comissão era composta por: Guilherme da Silva Abranches, 

presidente do Concelho de Saúde Pública do Reino e médico da Cadeia do Limoeiro; por João 

José de Limas , médico real e do Hospital Nacional e Real de S. José e pelo engenheiro 

Joaquim Júlio Pereira de Carvalho. O local a seleccionar deveria ser o “mais apropriado sob 

o ponto de vista higiénico, atendendo-se também quanto se possa, às conveniências da boa 

construção e à vantagem de a fazer com a possível economia”145. A nova penitenciária 

deveria ser edificada “dentro da linha de circunvalação da cidade de Lisboa (…) fora dos 

pontos onde a população se acha mais aglomerada, ou se possa razoavelmente presumir que 

verá a aglomerar-se por efeito do natural desenvolvimento da mesma cidade, e sendo 

escolhido fora da dita linha, não fique a mais de 3 quilómetros de distância d’ela”146. Após 

visitar os subúrbios lisboetas, a Comissão entrega o seu parecer indicando como local mais 

indicado “um terreno em Campolide no sítio chamado terras do Seabra, compreendido entre 

o depósito de água do Alto Pombal, o muro exterior da linha de circunvalação, o arvoredo da 

quinta do conde de Azambuja e encosta de Campolide”147. O local reunia de facto todas as 

condições ideais para a construção de uma penitenciária. É vasto e “aberto a todos os ventos, 

distante de habitações e de quaisquer focos insalubres”148 e próximo do depósito de Pombal o 

que permitiria abastecer economicamente a penitenciária. Para além destes factores, a área era 

considerada como sendo “um terreno de pão” sem construções, o que permitiria uma 

expropriação barata e uma edificação económica. A 6 de Agosto de 1864 o ministro da 

Justiça, Gaspar Pereira da Silva, remete para o ministro das Obras Públicas o seu aval sobre o 

relatório pedindo que seja designado um engenheiro para proceder ao “levantamento da 
                                                           
145 Diário de Lisboa nº153, 13-07-1864. 
146 Idem.  
147 Sindicância às obras da Penitênciária Central de Lisboa : actas, pareceres e mais documentos, Imprensa Nacional, 1879, 
p.257. 
148 Ibidem, p.257. 
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planta e feitura dos orçamentos relativos aquela obra”149. Acaba por ser nomeado para a 

tarefa o engenheiro Joaquim José Pereira de Carvalho150, a 25 de Outubro de 1864.  

Paralelamente à escolha da localização da futura penitenciária era também 

imprescindível a escolha do sistema penitenciário a adoptar, uma vez que este iria condicionar 

a tipologia arquitectónica penitenciária a construir. Para resolver esta questão, a qual já se 

arrastava desde cerca de 1822, é nomeada uma comissão a 17 de Novembro de 1864, que teria 

a tarefa de “escolher, entre os sistemas conhecidos e praticados noutros países, na aplicação 

de pena de prisão penitenciária, aquele que lhe parecer mais digno de ser adoptado em 

Portugal atendendo aos princípios do direito penal, à necessidade de regenerar moralmente 

os criminosos pelo castigo, dando-lhes ao mesmo tempo a educação religiosa, intelectual e 

profissional, a cuja falta é quase sempre devido o crime; ás condições de segurança, higiene 

e bom tratamento dos criminosos: aos dados estatísticos da criminalidade no pais e á índole 

carácter e costumes das classes donde sai o maior numero de condenados”151. Mas apesar de 

a comissão integrar personalidades importantes da área do Direito e da Justiça como João 

Batista da Silva Ferrão de Carvalho Martens, Levy Maria Jordão e António Ayres de 

Gouveia, esta não atinge conclusões porque a 5 de Março de 1865 sai do ministério da Justiça 

Gaspar Pereira da Silva. Com a queda do Ministério tudo fica suspenso até 1867, onde vamos 

encontrar já como ministro da Justiça, Augusto César Barjona de Freitas e com a incumbência 

da pasta da Fazenda, Fontes Pereira de Melo. 

No intuito de resolver uma questão que se arrastava havia décadas no contexto 

português, Barjona de Freitas apresenta a 28 de Fevereiro de 1867 o projecto de lei para abolir 

a pena de morte nos crimes civis e instituir o sistema penitenciário filadelfiano, sendo 

apresentado o parecer da comissão a 17 de Maio e convertido em lei a 1 de Julho de 1867. A 

comissão que então analisou a proposta de lei concluiu que, dos sistemas penitenciários 

conhecidos, o proposto por Barjona era o que apresentava as “mais bem fundadas esperanças 

de se obter a reforma do criminoso”152. Desta forma, esta lei, para além de representar uma 

inovação no campo penal, traduzido pela abolição da pena de morte e dos trabalhos públicos 

                                                           
149 Sindicância às obras da Penitênciária Central de Lisboa : actas, pareceres e mais documentos Imprensa Nacional, 1879, 
p.252.  
150 É a figura do engenheiro, e não a do arquitecto, que vai estar sempre ligado à concepção e edificação da penitenciária. 
Enquanto os arquitectos tinham uma formação clássica e académica, os engenheiros tinham uma formação militarizada com 
uma forte componente técnico-científica, estando por essa razão mais aptos a desenvolver estruturas concebidas com os 
novos materiais que vão surgindo ao longo do século XIX. Estes últimos vão ser bastante requisitados no processo de obras 
públicas da Regeneração, para projectar e desenvolver os transportes e as redes viárias. É por esta razão que iremos encontrar 
mais tarde, engenheiros militares como responsáveis pelas obras da penitenciária. Sobre este assunto Cf. Maria Helena 
Lisboa, Os engenheiros em Lisboa: Urbanismo e Arquitectura (1850-1930).  
151 Sindicância às obras da Penitênciária Central de Lisboa : actas, pareceres e mais documentos, Imprensa Nacional, 1879, 
p.258. 
152 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p.261.  
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perpétuos, adopta finalmente para o contexto português o sistema penitenciário filadélfiano 

assente na “absoluta e completa separação de dia e noite entre os condenados, sem 

comunicação de espécie alguma entre eles e com trabalho obrigatório na cela”153, decisão 

que iria condicionar a tipologia arquitectónica da futura penitenciária de Lisboa. 

Apesar dos elevados custos da complexa arquitectura penitenciária filadélfiana, a 

comissão concluiu ser esta necessária para assim se poder “realizar um grande e 

indispensável melhoramento”, justificando que “se as nações tem feito sacrifícios para a 

construção de caminhos-de-ferro e de estradas, bem como para obter muitos outros 

melhoramentos materiais, não devem recusar-se aos sacrifícios que forem precisos para a 

realização de melhoramentos mais importantes na ordem moral, entre os quais é, por certo 

um dos primeiros, aquele de que se trata, o qual há-de pagar os juros do capital em o 

conseguir, em paz, em justiça, em moralidade, em respeito pelas pessoas, e pela propriedade, 

enfim, nos bens que mais são para desejar no estado social “154. 

Para os liberais, o sistema penitenciário materializado nas colossais cidades punitivas, 

obedecia “à lei do progresso e às necessidades sempre crescentes da civilização”155, 

constituindo um melhoramento fundamental no contexto social para a eficaz aplicação da 

justiça, questão fulcral da construção do Estado Liberal e garantia da harmonia social. De 

facto, a politica fontista do período da Regeneração, na sua visão de melhoramento das infra-

estruturas do Portugal oitocentista, não esquece o equipamento penitenciário. Se a construção 

de estradas, caminhos de ferros, portos e industrialização eram aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento económico do país, o sistema penitenciário e as penitenciárias eram também 

importantes para o desenvolvimento do país, não a nível económico mas sim social e moral, 

constituindo por essa razão “um passo avantajado no caminho da verdadeira civilização e do 

progresso”156. Infelizmente, esta perspectiva tem sido geralmente esquecida pelas nossas 

histórias de Portugal, que geralmente associam apenas o desenvolvimento económico e 

industrial ao período da Regeneração, não fazendo qualquer referência à Penitenciária de 

Lisboa e ao que esta representou para a mentalidade oitocentista portuguesa157.        

A reforma prisional da lei de Barjona de Freitas passava pela construção de três 

penitenciárias, uma em Lisboa e duas no Porto (sendo no caso do Porto uma destinada a 
                                                           
153 Lei de 1 de Julho de 1867, Titulo V, artigo 20º. 
154Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p. 261. 
155 Idem.  
156 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p.262. 
157 De uma forma geral, a historiografia não faz referencia às penitenciárias. Joaquim Veríssimo Serrão refere apenas como 
obras do fontismo, as realizações na áreas da rede fluvial e marítima, as estradas, as pontes, os caminhos de ferro, os correios, 
os telégrafos, os telefones, a água e iluminação.  No entanto, na p.384 da Nova História de Portugal, direcção de Joel Serrão 
e A. H. de Oliveira Marques, existe, integrada numa listagem de obras realizadas na época, uma referência à edificação das 
cadeias-penitenciárias. 
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homens e outra a mulheres) e cadeias distritais e comarcãs. A aprovação dos projectos e da 

construção destas infra-estruturas prisionais, estaria dependente do Ministério dos Negócios 

Eclesiásticos e de Justiça, sendo as despesas, no caso das cadeias distritais e comarcãs, da 

responsabilidade dos respectivos distritos e concelhos. Quanto às penitenciárias centrais, estas 

seriam custeadas pelo Estado. Para fazer face às despesas de tamanho projecto estava 

previsto, como forma de sustentação do novo sistema prisional, a utilização dos lucros 

resultantes das vendas do trabalho do preso assim como a venda de edifícios de antigas 

cadeias que ficassem desactivadas, como a cadeia do Limoeiro, tendo sido também 

equacionado a venda do tribunal da Boa-Hora.  

Aprovada a reforma prisional em 1867, Barjona de Freitas refaz o pedido para que o 

engenheiro já anteriormente nomeado em 1864, Joaquim Júlio Pereira de Carvalho, desse 

continuidade ao projecto. Mas tudo sofre novo atraso devido às convulsões do país, 

consequência de uma crise financeira, política e social, que culminariam numa revolta 

popular, a Janeirinha, despoletada com a publicação da “Lei do Imposto de Consumo”. A  

demissão do Ministério Aguiar, abre um período de alguma instabilidade política e social, o 

que impossibilitou mais uma vez a implementação de reformas prisionais. Mas estas não 

foram esquecidas. A partir de 13 de Setembro de 1871, com a estabilidade política e social 

proporcionada pelo ministério de Fontes Pereira de Melo e tendo novamente como ministro 

da Justiça, Barjona de Freitas e das Obras Publicas, Cardoso Avelino, o projecto para a 

construção da futura penitenciária de Lisboa seria então novamente retomado.   

Barjona de Freitas, na companhia do engenheiro Joaquim Júlio Pereira, tinha visitado 

em 1866 a zona de Campolide sendo na sua opinião este o “local perfeitamente adequado 

para a construção de uma cadeia penitenciária” e para dar aplicabilidade à sua lei de reforma 

prisional. Neste sentido propõe, a 27 Julho de 1872, que seja nomeado outro engenheiro para 

dar continuidade ao projecto, sendo escolhido a 20 de Agosto desse ano, pelo ministério das 

Obras Públicas, o engenheiro Luiz Victor Lecoq, então Director das Obras Publicas do 

Distrito de Lisboa. O engenheiro proposto deveria receber as orientações do próprio Barjona 

de Freitas no sentido de reavaliar o projecto e respectivo orçamento para a edificação da 

futura penitenciária de Lisboa. A 19 de Fevereiro de 1873, Lecoq envia ao Ministério da 

Justiça um álbum com o projecto da nova penitenciária e ao contrário de Joaquim Júlio 

Pereira, que tinha “iniciado um projecto tendo por base a penitenciária de Mazas”158 

(Fig.36), Lecoq apresenta um projecto baseado na Penitenciária de Pentonville, segundo 

                                                           
158 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa ... , Imprensa Nacional, 1879, documento 11 p. 271. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

80 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

preferência do ministro, e comprometendo-se também a enviar mais tarde a respectiva 

memória descritiva e respectivo orçamento159.  

Na sessão de 21 de Março desse mesmo 

ano, Barjona de Freitas apresenta finalmente a 

proposta de lei nº 28-C (datada de 18 de Março) 

na Câmara dos Deputados, pedindo autorização ao 

governo para a construção de uma Cadeia Geral 

Penitenciária no distrito da Relação de Lisboa nos 

termos do artigo nº28, da lei de 1 de Julho de 

1867. O relatório que antecede a proposta de lei 

refere que, seis anos volvidos após a mesma, ainda nenhuma penitenciária tinha sido edificada 

por ter o país enfrentado dificuldades politicas e financeiras. Neste sentido, para dar 

aplicabilidade à referida lei, Barjona de Freitas, na qualidade de Ministro da Justiça, avança 

com a proposta porque, na sua opinião, “está o país cheio de cadeias, de que não raras vezes 

fogem os presos por falta de segurança, que não tem condições de salubridade, que são focos 

de corrupção moral; e o legislador que tudo isto reconheceu na lei de 1 de Julho de 1867, 

não pode sob qualquer pretexto faltar ao que deve à segurança de todos os direitos, à justiça 

e à moralidade publica (...) porque em toda a parte, a questão da penalidade preocupa os 

homens da ciência e os governos e não há muitos meses que em Londres se celebrou um 

congresso penitenciário, e nós que abolimos a pena de morte, que decretámos o sistema 

penitenciário e que há cinco anos e meio temos os tribunais a condenar em penas 

alternativas, ainda não construímos em todo o reino uma só prisão celular”160. De facto, sem 

infra-estruturas como as penitenciárias, a lei de 1867, que tanta aclamação e felicitações 

internacionais tinha suscitado161, seria “letra morta” por não ser concretizada de facto, 

ofuscando um dos grandes feitos da Regeneração, a abolição da pena de morte e a introdução 

do sistema penitenciário filadélfiano em Portugal.  

                                                           
159 Idem. 
160 Diário da Câmara dos Deputados, 21-03-1873, p.841. 
161 Segundo Eduardo de Noronha “A abolição da pena de morte em Portugal repercutira com sonoridades de filantropia em 
vários países da Europa, D. Luiz I não quisera partir para Paris a visitar a Exposição Universal sem assinar o respectivo 
diploma”. O mesmo autor refere duas cartas escritas por Victor Hugo, uma dirigida a Eduardo Coelho e outra a Pedro de 
Brito Aranha, ambos redactores do Diário de Noticias numa das quais Victor Hugo escreve “Le Portugal vient d’abolir la 
peine de morte. Accomplir ce progrès, c’est fair le grand pás de la civilisation. Dés aujour-d’hui le Portugal est à la tête de 
L’Europe”. O mesmo autor refere que o próprio Charles Lucas elogiou Barjona de Freitas “por ter ligado o seu nome a tal 
progresso” enaltecendo “a civilização de Portugal”. Fontes Pereira de Melo e os seus colaboradores, Companhia 
Portuguesa Editora Lda., Porto, 1927, p. 159 – 160. 

Fig.36 – Planta da penitenciária de Mazas. 
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A comissão que analisa a proposta de Lei para a construção da futura penitenciária de 

Lisboa refere que tendo sido abolida a pena de morte nos crimes civis e sendo esta pena 

capital substituída pela pena celular, a inexistência de prisões penitenciárias tornava 

impossível o cumprimento da lei, motivo pelo qual era imprescindível a edificação de uma 

penitenciária, não se devendo por isso adiar “mais tempo a satisfação de uma necessidade 

social, a qual interessa à moral pública, á melhor administração da justiça, ao castigo dos 

criminosos e à regeneração dos mesmos pelo trabalho”162. A proposta nº 28-C deveria assim  

ser convertida num Projecto de Lei, no qual pelo artigo 1.º ficaria o governo autorizado a 

construir uma Cadeia Geral Penitenciária no distrito da relação de Lisboa e a levantar, pelo 

artigo 2.º, as somas para este fim necessárias, contando que os encargos anuais não 

excedessem 20 000$000 reis, ficando revogada a legislação em contrário163. 

A proposta para construir uma penitenciária em Lisboa é também apresentada na 

Câmara dos Pares164. O parecer da comissão que analisou o projecto de lei, lido na Câmara, 

defende a necessidade da criação de condições que permitissem por em prática o sistema 

penitenciário aprovado, uma vez que outros países considerados desenvolvidos e civilizados 

tinham também estabelecimentos penitenciários, “monumentos Cristianíssimos da revolução 

penal, que a filosofia do século XVIII produziu na legislação de todos os povos”165. Neste 

sentido, a comissão concluiu que, “não deve certamente a contemplação de despesa, 

relativamente diminuta, que se pede, afastar o ânimo da imediata satisfação de tão urgente e 

palpitante necessidade (...) para acudir de pronto à observância de uma lei, às imperiosas 

exigências da administração da Justiça, e à satisfação de uma necessidade, que, por figurar 

no quadro das primeiras necessidades morais da sociedade, a todas as exigências da ordem 

material, económica e financeira claramente se avantaja”166.  

A 1 de Abril de 1973 o engenheiro Luiz Victor Lecoq dá conhecimento a Barjona de 

Freitas de que “ainda incompleto o orçamento da penitenciária segundo o tipo Pentonville, 

(…) esta obra deve ser menos dispendiosa que a penitenciária segundo o projecto do falecido 

engenheiro Joaquim Júlio Pereira de Carvalho, e que portanto sua Exa. o Sr. Ministro dessa 

repartição [Ministério da Justiça] pode tomar por base para o calculo do custo da 

construção, o orçamento do projecto d’este engenheiro, isto é, 297:708$764 reis, ou 

                                                           
162 Diário da Câmara dos Deputados, 01-04-1873, p.1014. 
163 Lei assinada pelo rei D. Luís em 24 de Abril e publicada no Diário do Governo nº 101, 06-05-1873. 
164 Sob a denominação de projecto de lei nº 106 (datado de 2 de Abril), acompanhado pelo parecer nº 120 (datado de 4 de 
Abril).  
165 Diário da Câmara dos Pares do Reino, 05-04-1873, p.203. 
166 Diário da Câmara dos Pares do Reino, 05-04-1873, p.203. 
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arredondando 300:000$000 reis”167. Desta forma, um orçamento fictício, estimado segundo 

um projecto abandonado, não impediu que o projecto de lei fosse apresentado no próprio dia 1 

de Abril na Câmara dos Deputados para ser discutido como um “assunto de grande interesse 

público” com a denominação de projecto nº 41.  

Apesar de existir um alargado consenso na urgência de ser edificada uma 

penitenciária, uma das grandes preocupações expressas foi a débil situação financeira do país 

e o esforço que iria implicar tal empreendimento, pois uma vez iniciada a construção, seriam 

necessárias muito mais verbas, ficando a obra no dobro ou triplo do orçamento inicial 

apresentado, o que levaria a um substancial aumento de despesa pública agravando ainda mais 

o deficit168. O deputado Adriano Machado, apesar de se assumir como oposição ao governo, 

apoia o Projecto-Lei169, exprimindo no entanto apreensão pelo facto de ter achado a verba 

avançada por Luiz Lecoque insuficiente para obra de tal dimensão, criticando também, a 

carência de elementos documentais que permitissem uma melhor avaliação, pois “noutras 

nações vem estes projectos de lei esclarecidos com todos os documentos, orçamentos e 

plantas. Isto esclarece o público e justifica mais as medidas que se tomam no parlamento”170.   

Paralelamente aos receios financeiros, os políticos sabiam que, cadeias como a do 

Limoeiro, apesar das melhorias introduzidas, estavam muito longe “do que deve ser e do que 

portanto exige a civilização”171 e a construção de uma penitenciária é assumida como uma 

grande necessidade social, um melhoramento essencial ao país e à sua justiça, uma medida 

“de grande utilidade pública e que há muito é reclamada pelos criminalistas deste país”172.  

O projecto é assim levado à Câmara dos Pares nos últimos dias da sessão legislativa “à 

última hora”, nas palavras do Marquez de Valadas, o que não abriu margem para discussão173. 

No jornal oficial do partido regenerador, A Revolução de Setembro, é publicado a 2 de Abril, 

que o projecto de lei para a construção da penitenciária, de “utilidade reconhecida pela 

própria oposição (...) pelo qual o Sr. Ministro da Justiça [Barjona de Freitas] foi 

calorosamente felicitado por vários deputados sem distinção de partido”174, foi aprovado, 

resultando na lei de 24 de Abril de 1873 com publicação no Diário de Governo nº 101 de 6 de 

Maio de 1873. Estavam finalmente ultrapassados os obstáculos e reunidas as condições para 

que Portugal visse nascer no alto de Campolide a sua cidade punitiva à semelhança, como 
                                                           
167Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, Documento nº12, 
p.271.  
168 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 21-04-1873, p.1015. 
169 Idem. 
170 Idem. 
171 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 21-04-1873, p.1016. 
172 Idem. 
173 Diário da Câmara dos Pares, sessão de 05-04-1873, p.204. 
174 Jornal A Revolução de Setembro, 03-04-1873, p.1. 
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referiam os portugueses oitocentistas, do que estava a ser feito nas demais nações liberais 

desenvolvidas e civilizadas. 

 

 

3.2  As várias administrações das obras da Penitenciária  

Tendo sido o projecto de construção da penitenciária de Lisboa aprovado com um 

orçamento de 300 000$000 réis em Abril, apenas a 30 de Junho Lecoq remete ao Director-

Geral das Obras Publicas, um relatório acompanhado de um volume em inglês sobre a 

penitenciária inglesa de Pentonville, avançando um orçamento final de 299 000$000 réis. Na 

memória descritiva do edifício, Lecoq refere “ter-lhe sido incumbido pelo ministério da 

justiça a aplicação do projecto de uma penitenciária construída em 1846 em Pentonville (...) 

com ligeiras modificações na arquitectura, para o fazer mais económico"175. Para o efeito, o 

edifício seria composto por três corpos avançados, ao centro um vestíbulo e dois corpos 

laterais, um para a residência do governador e outro para o capelão. No corpo central, do qual 

irradiariam quatro galerias, estaria também localizada a capela. O projecto é aprovado a 2 de 

Julho de 1873 e a 4 de Julho são publicadas no Diário do Governo as expropriações dos 

terrenos para a edificação da futura penitenciária de Lisboa em Campolide. Parte foi 

expropriada aos herdeiros do Visconde da Bahia e outra parte comprada aos padres Jorge 

Lambert, Ignácio Cory Scholes e Henrique  Foley, pertença do Colégio Jesuíta de 

Campolide176.  

A 4 de Novembro desse mesmo ano iniciam-se as obras sob a direcção do próprio 

engenheiro Luiz  Lecoq. O jornal A Revolução de Setembro publicava no dia 6 que os 

trabalhos começariam brevemente, “sendo o plano do edifício feito segundo o da 

penitenciária de Lovaina”, afirmação curiosa, tendo em conta que o projecto aprovado foi 

segundo o de Pentonville.  A afirmação talvez se explique pelo facto  de Lecoq ter, a 31 de 

Maio de 1873, feito um requerimento ao Ministro das Obras Públicas pedindo a nomeação de 

outro engenheiro para dirigir as obras, alegando ser este um trabalho incompatível com as 

suas forças e com a comissão que já exercia no próprio Ministério das Obras Públicas.  

Atendendo ao pedido do engenheiro, a 9 de Agosto, é nomeado para o cargo o engenheiro e 

                                                           
175 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p.274. 
176 Foram expropriados aos herdeiros do Visconde da Bahia 55674 metros quadrados; aos padres 6448 metros quadrados; à 
Dona Mathilde Joaquina 1900 metros quadrados. Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa, 
p.152.  
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deputado regenerador Ricardo Júlio Ferraz, que para ganhar experiência e conhecimentos 

nesta tipologia de construção arquitectónica viaja, entre 27 de Agosto e 29 de Outubro, às 

penitenciárias de Inglaterra e Bélgica, de onde traz modelos Belgas177. 

Ricardo Ferraz é indigitado como director das obras da penitenciária em 10 de Julho 

de 1874, sendo também nesta data constituída a “Direcção das Obras da Penitenciária 

Central de Lisboa”, divisão especial sob alçada da Direcção das Obras Públicas do Distrito de 

Lisboa. A 7 de Novembro desse ano, Ferraz apresenta então um novo projecto de 

penitenciária, desta vez decalcada do modelo da penitenciária belga de Lovaina, (fig. 37) no 

qual introduz algumas alterações, especialmente na área entre o edifício administrativo e o 

corpo penitenciário (fig. 38). A memória descritiva do projecto referencia a Bélgica como 

uma “das primeiras nações em que o sistema está melhor estudado”178 e cujos resultados 

estatísticos referentes à regeneração dos delinquentes tinham sido “bastante eloquentes para 

desvanecer os preconceitos e apreensões dos adversários do regime de separação”179o que 

levou Ferraz a apresentar como ”mais vantajoso e adequado para a resolução do problema o 

plano em forma de estrela com a inspecção no meio”180, escolhas já defendidas, como vimos, 

no segundo relatório de 1859 do observador Manuel Thomaz de Sousa Azevedo e no qual foi 

incluída uma planta da referida penitenciária belga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

177 Na nota de guia da sua viagem entre 27 de Agosto e 29 de Outubro está descriminado numa factura, modelos 
comprados em Bruxelas. Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa 
Nacional, 1879, p. 281. 

178 Anexo I. 
179 Anexo I. 
180 Idem. 

Fig.38 – Alterações introduzidas por 
Ferraz na zona de acesso à área prisional. 

Fig.37 – Planta da penitenciária publicada em Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária 
Central de Lisboa, Imprensa Nacional, 1879 
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Fig.40 – Desenho das obras da penitenciária publicado no jornal 
Diário Illustrado de 16 de Agosto de 1877. 

A 9 de Dezembro o Director-Geral das Obras Públicas envia ao Secretário da Junta 

Consultiva do Ministério das Obras Publicas e Minas ambos os projectos para apreciação, o 

inicial, de Luis Lecoq segundo a Penitenciária de Pentonville e o de Ferraz, este último 

segundo a Penitenciária belga de Louvaina. O relatório emanado pela junta consultiva, datado 

de 9 de Março de 1875, opta pelo projecto de Ferraz, orçado em 360 000$000 réis e o qual 

“atendeu às condições essenciais a um edifício 

destinado a tão importante serviço”181. O 

Ministro da Justiça envia o parecer da comissão 

das Obras Públicas e Minas, junto com o 

projecto de Ferraz, à apreciação do rei D. Luís 

I, merecendo a sua aprovação a 22 de Março de 

1875 e Lisboa vê surgir no alto de Campolide 

um enorme estaleiro de obras que 

impressionava pela sua dimensão  e que captaram a atenção de fotógrafos como Francesco 

Rochinni182 (fig.39). Uma das primeiras figuras das obras publicadas sobre a penitenciária 

num jornal, o Diário Illustrado, data de 16 de Agosto de 1877 e revelam o andamento das 

obras (fig.40).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p.301. 
182 Este fotógrafo é responsável por quase todas as fotografias que foram feitas sobre a penitenciária desde o arranque das 
obras. O primeiro director da penitenciária, Pimentel, tinha exposto no seu gabinete duas panorâmicas das obras do edifício, 
feitas por Rocchini e que já conseguimos encontrar e identificar. No catálogo de fotografias que o fotógrafo comercializava 
em 1882, encontramos seis clichés sobre a penitenciária. Francesco Rocchini, chega de Itália em 1844, e nos anos sessenta 
era já bastante conhecido pelo seu trabalho fotográfico tendo sido colaborador de revistas como a Illustração Portugueza, O 
Panorama Photográfico de Portugal ou O Occidente. Fotografou por todo o país e fez-se representar internacionalmente na 
Exposição Universal de Viena (1873), na exposição universal de Filadélfia (1876), na Exposição Universal de Paris (1878) e 
na Exposição internacional de Fotografia do Porto, em 1886.          

Fig.39 - Vista panorâmica do estaleiro da penitenciária. Fotografia de Francesco Rochinni c 1877. 
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Apesar de as obras estarem a avançar a bom ritmo, a 28 de Abril de 1877 Ferraz pede 

a sua exoneração como director das obras da penitenciária, concedida a 30 desse mesmo mês, 

ficando a superintendência das obras a cargo do Director das Obras Públicas do Distrito de 

Lisboa, Bento Fortunato de Moura Coutinho de Almeida d’Eça que escolhe para engenheiro 

chefe de secção das obras o capitão de engenharia, José de Oliveira Garção Campello de 

Andrade. Bento d’Eça apresenta um relatório a 10 de Julho fazendo o ponto da situação das 

obras, tal como lho tinha sido entregue por Ferraz183. Trabalhavam à data, segundo o relatório 

de Bento d’Eça, 696 operários (Fig.41 e 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No perímetro das obras estavam instaladas: uma oficina de carpintaria; duas oficinas 

de cantaria para o tratamento e aparelhamento da pedra; duas oficinas de serralharia (uma 

para fabricação das galerias de ferro exteriores e outra para os restantes utensílios neste 

material); uma oficina de tanoaria e dois estaleiros de fabricação de argamassa. À data do 

relatório do novo encarregado de obras, o corpo de habitação estava muito atrasado na sua 

edificação, o mesmo não se passando em relação ao outros dois corpos do complexo. O 

edifício da secretaria e hospital estava quase concluído faltando apenas acabamentos como o 

estuque, vidros e pinturas. Quanto ao corpo penitenciário radial, estaria a rotunda ainda por 

concluir na qual seria instalada a capela e o observatório panóptico (sala do relatório) (fig.43). 

Deste ponto central irradiavam as quase concluídas alas A, B, C, D e F, faltando nestas alas 

trabalhos como estucar paredes, pinturas, portas de ferro, escadas e passadiços metálicos, 

vidros, etc.  

                                                           
183 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., 1879, p.305. 

Fig.41 e 42 - Imagens da construção das várias alas da penitenciária. 
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Fig.44 – Ala E ainda por terminar. Apenas as fundações estavam 
iniciadas 

 

 

 

 

 

 

 

A única ala por concluir seria a E, 

estando realizada apenas parte da escavação dos 

alicerces (Fig.44). Quanto aos pátios de 

isolamento, estavam construídos os dos topos 

das alas A, B e C e os situados entre as alas A e 

B, B e C, assim como os respectivos torreões de 

vigilância e acabamentos como estuques, 

pinturas, portas de ferro etc. Também ainda por 

concluir estavam estruturas como a cozinha, a 

fábrica de gás, canalizações, ventilação, bombas de água, reservatórios, fossas, terraplanagens 

e terminar o primeiro e o segundo muro de vedação do perímetro penitenciário. 

As obras estariam, segundo a avaliação do engenheiro Eça, avançadas em dois terços 

do total, estando já gasto até então um montante de 730 000$000 réis, calculando ainda que 

seriam necessários mais 370 000$000 réis para terminar a obra, ficando assim esta num custo 

aproximado de 1 100 000$000 réis, acentuada derrapagem de custo, tendo em conta o 

orçamento avançado por Ferraz de 360 000$000 e mesmo referente a este, Bento d’Eça afirma 

ignorar “qual fosse o orçamento primitivo desta importante obra, por não ter sido encontrado 

entre os documentos entregues”184. O relatório de Bento d’Eça vem dar razão aos receios 

expressos já em 1873 aquando da discussão sobre a autorização de construção da 

penitenciária, o edifício ainda não estava concluído e já tinha absorvido um enorme montante 

de dinheiros públicos, ultrapassando várias vezes o orçamento inicial proposto por Ferraz.  

                                                           
184Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa...,1879, p.311. 

Fig.43 – Vista panorâmica da construção da penitenciária. Francesco Rochinni. 
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Bento d’Eça chama também a atenção para algumas questões relacionadas com o 

processo das obras acusando a existência de contratos feitos com fornecedores e empreiteiros 

a nível particular, dando como exemplo o contrato celebrado com João Burnay para o 

fornecimento e assentamento de vários materiais de ferro (alvo de uma portaria de 3 de Julho) 

e para o fornecimento de um gasómetro. O novo administrador das obras introduz assim uma 

administração mais rígida, de acordo com os preceitos legais, especialmente no que respeita à 

celebração de contractos e empreitadas, exercendo uma fiscalização mais apertada e eficaz e 

acabando por reduzir os trabalhadores para quatrocentos e noventa e três. Quanto ao trabalho 

feito até então pelo engenheiro Ferraz, Bento d’Eça diz com cordialidade que, as obras 

“denotam, pela sua elegância, robustez, aparência, e bom acabamento, a inteligência e 

profundos conhecimentos de engenheiro”185.  

Entretanto também Bento d’Eça tinha formalizado um pedido, a 1 de Maio de 1877, 

para ser dispensado desta comissão, acabando por ser colocado como responsável das obras, 

em 17 de Novembro desse mesmo ano o Capitão de Engenheiros José de Oliveira Garção de 

Carvalho Campello de Andrade. A 17 de Novembro, as obras passam novamente a ser 

denominadas como uma direcção especial. Não obstante a 17 de Agosto de 1878, o 

engenheiro Garção é substituído pelo Tenente-Coronel do Corpo de Estado-Maior do 

Exército, Jayme Larcher que não seria ainda o último responsável. As obras regressariam 

novamente para a direcção do Ministério das Obras Públicas, tendo ficado como último 

responsável o Sr. Joaquim Pedro Xavier da Silva186 até à conclusão das obras em 1885.           

O longo período de construção não foi pacífico e o pedido de exoneração do 

engenheiro Ricardo Ferraz e as questões a si associadas projectam o edifício para uma das 

maiores polémicas das obras públicas portuguesas oitocentistas denominada como a “Questão 

da Penitenciária”, como passaremos a expor.    

 

 

3.3 O grande escândalo da Questão da Penitenciária 

Como escreveu Rodrigo Rodrigues em 1917, “poucos edifícios haverá em Portugal 

com uma construção e vida inicial mais acidentada do que a penitenciária de Lisboa e 

nenhum talvez que, como este, mais apaixonados debates políticos despertasse no Parlamento 

                                                           
185 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p.255. 
186 A Penitenciária, planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p.7. 
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e na Imprensa”187. De facto podemos situar no segundo semestre do ano de 1877 o despertar 

de um escândalo de graves repercussões políticas.  

 Como temos vido a constatar, o avançar do processo de construção da penitenciária 

tem estado sempre ligado a governos regeneradores que a assumem como obra sua188. No 

contexto de rotativismo político entre regeneradores e progressistas, o da penitenciária iria ser 

despoletado por estes últimos os quais se assumem como um bloco antagónico ao Partido 

Regenerador.  

No inicio de 1877 Fontes Pereira de Melo pede o seu afastamento da política, (o seu 

ministério tinha durado de 13 de Setembro de 1871 a Março de 1877), depondo nas mãos do 

rei D. Luís a responsabilidade de nomear outro ministério, o que aconteceu a 5 de Março, 

sendo a vez dos Progressistas de governarem. Neste sentido é constituído o ministério do 

Duque de Ávila, tendo como Ministro das Obras Públicas, Barros da Cunha. A 14 de Maio de 

1877 um empregado das obras da penitenciária, José Osório da Fonseca de Pina Leitão, presta 

declarações gravíssimas contra a gestão de Ferraz189. Este denuncia à polícia as 

irregularidades que observa, denunciando a má qualidade dos materiais fornecidos e 

comprados a preços excessivos, os favorecimentos por parte de Ferraz e do seu mestre-de-

obras a empreiteiros, a manipulação da contabilidade, negligente fiscalização de materiais e 

sinais exteriores de riqueza em alguns empregados que aceitavam ofertas de empreiteiros para 

ganharem primazia nas empreitadas. Para além destas irregularidades, denuncia também as 

relações comerciais entre Ferraz e a empresa Choque & Ferraz da qual era sócio, assim como 

as ligações comerciais privilegiadas como o empresário João Burnay. A lista de 

irregularidades é extensa, chegando também a afirmar que foi alvo de ameaças por parte de 

“satélites” de Ferraz que se deslocaram armados à sua casa com o intuito de o intimidarem, 

com o objectivo de não prestar mais declarações aos inspectores da polícia190.   

No seguimento das declarações de Pina Leitão, a polícia interroga setenta e cinco 

testemunhas, sendo elaborado pelo comissário António Vaz de Mascarenhas, um relatório 

onde revela os indícios de “falta de fiscalização, má administração, fraudes, abusos, 

ilegalidades e mesmo roubos, que se diziam haver tido lugar na construção do edifício da 

                                                           
187Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa: seu significado no problema penal português, sua história e descrição, 
Tipografia da cadeia Nacional, 1917, p.7. 
188 Barjona de Freitas terminou o seu discurso numa sessão da Câmara dos Pares expondo que “um governo que tem feito 
mais de 800 quilómetros de estradas ordinárias, perto de 1:000 de estradas distritais e municipais, tendo terminado quase os 
caminhos-de-ferro do Minho e Douro, e adquiriu excelente armamento para o exército, aumentou a marinha de guerra, 
construiu a penitenciária, consolidou a divida flutuante e tem conseguido para os fundos públicos a cotação mais favorável 
que algum outro, incontestavelmente merece o apoio do parlamento e do país”. Diário da Câmara dos Dignos Pares do 
Reino, sessão de 27-01-1877, p.69. 
189 Sindicância parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1879, p.20. 
190 Ibidem, p.24. 
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penitenciária central de Lisboa”·. Das testemunhas inquiridas nem todas afirmaram a 

existência ou o conhecimento de ilegalidades nas obras da penitenciária, no entanto, se 

algumas defenderam a inocência de Ferraz, outras  confirmaram as irregularidades.  

No seguimento da investigação policial é publicada uma portaria no dia 3 de Julho de 1877, 

do Ministério das Obras Públicas, pelo ministro Barros da Cunha, a qual expõe 

irregularidades num contrato celebrado em 18 e 19 de Setembro de 1876 entre o então 

director das obras da penitenciária, Júlio Ferraz, e o fornecedor de ferro João Burnay. A 

portaria declara o contrato viciado, por ter sido celebrado sem ir a concurso público, sem ter 

sido feito um depósito por parte do fornecedor, tendo ao invés recebido mesmo um 

adiantamento de 88 889$000 réis, tudo sem a aprovação do governo, o que determinou a 

decisão régia de pôr término ao contrato. Logo a 14 desse mês é publicada uma portaria, 

segundo a qual, tendo “chegado ao conhecimento de Sua Magestade El-Rei, que na 

administração da penitenciária central se praticavam irregularidades (...) e porque dellas se 

mostra que os factos acusados carecem, de mais profundo exame, há sua Majestade por bem 

ordenar que os autos de investigação, que subiram à sua real presença, sejam remetidos ao 

conselheiro procurador régio junto da relação de Lisboa, para que mande proceder na 

conformidade das leis”. 

Perante os resultados das investigações e do teor da portaria, os progressistas acusam o 

governo regenerador de ter empregue nas obras da penitenciária “o escumalho da vadiagem 

lisbonense”191, exigindo saber mais detalhes sobre o contrato anulado, agravado pelo facto de 

suspeitas de falsificação do documento resultante do contrato. Para o partido progressista, esta 

questão, “excepcionalmente importante”, “não pode ficar sem contestação. É a moralidade 

do governo regenerador, que está em cena”192. De facto, durante vários dias, o jornal 

progressista instiga a questão, citando mesmo um artigo publicado no periódico Jornal do 

Vizeu, que classifica este caso como “mais um dos tristes legados da administração 

regeneradora”193. Por seu lado, a oposição regeneradora criticava o Ministro das Obras 

Públicas, Barros e Cunha, por ter ousado “ir observar pessoalmente as obras da penitenciária 

sem prévio aviso”194 e por ter mandado polícias investigar o que se passava naquele estaleiro. 

                                                           
191 Jornal O Progresso 8 Julho 1878, p.1. Esta referência diz respeito a Santos Júnior, fontista e republicano, era o redactor 
principal do jornal Terror das Camarilhas. Tendo sido julgado pelo teor político dos seus agressivos artigos, foi 
posteriormente integrado como funcionário das obras da penitenciária. Diário da Câmara dos Pares sessão de 19-02-1879 
p.302. 
192 Jornal O Progresso 08-07-1878, p.1. 
193 Jornal O Progresso 10-07-1877, p.1. 
194 Idem. 
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Como resposta à portaria publicada no Diário do Governo, o Industrial João Burnay 

faz publicar uma carta em vários jornais, entre os quais A Revolução de Setembro, órgão 

oficial do partido Regenerador, explicando e rebatendo a portaria citada, negando que o 

contrato celebrado com as obras da penitenciária tenha sido falsificado na data, tendo em sua 

posse a cópia sem a data alterada. Quanto ao montante recebido, afirma não se ter tratado de 

um adiantamento, mas sim de um pagamento, sendo o estado ainda devedor de outros 

materiais que já tinha fornecido. No que tocava às disposições regulamentares, refere que 

celebrou o contrato “à boa fé com um delegado do governo encarregado destes assuntos, 

engenheiro que merecia notoriamente a confiança do governo e de cuja competência não era 

lícito duvidar”195. Referência, como é óbvio, a Júlio Ferraz, que faz publicar também um 

desmentido no jornal regenerador A Revolução de Setembro, defendendo-se que a falsificação 

do contracto com Burnay não foi feita no seu tempo de gerência, tendo sido exonerado do 

cargo de director das Obras da Penitenciária a seu pedido.  

O contrato celebrado com Burnay seria referente à cobertura metálica de seis alas e da 

capela central e toda a empreitada deveria estar concluída no final de Novembro de 1877. A 

falsificação teria consistido na alteração da data original de Novembro de 1877 para 

Novembro de 1876, como data de término. Ferraz argumenta que como o governo queria 

rapidez no processo de construção, tinha celebrado alguns contratos especiais, mas estes 

sempre aprovados pelas repartições superiores,196 divulgando também que tinha pedido uma 

sindicância às obras assim que soube da falsificação sendo esta negada pelo Ministro das 

Obras Públicas. As acusações do contrato realizado sem aprovação governamental caem sobre 

o anterior Ministro das Obras Públicas, o regenerador Cardoso Avelino, chegando O 

Progresso a afirmar ter sido o contrato “directamente imposto pelo Sr. Fontes, com quem o 

fornecedor alardeava relações e favoritismo de alta privança”197, afirmação provocatória aos 

regeneradores e respectivo chefe.   

Apesar das contestações dos regeneradores, acusados pelo partido da granja de não 

quererem “contas” com a polícia, os jornais progressistas apoiam a acção do ministro Barros 

e Cunha  uma vez que, como vimos no relatório de situação de Bento d’Éça, “as despesas iam 

já no triplo da soma orçada!”198 e tendo em conta os desvios de fundos pelo director de obras, 

um regenerador, o mesmo jornal afirma que assim “o povo fica sabendo como em tempo de 

                                                           
195 Carta publicada a pedido de João Burnay no Jornal A Revolução de Setembro, 08-07-1877, p.1. 
196 Jornal A Revolução de Setembro 11-07-1877, p.1. 
197 Jornal O Progresso 11-07-1877, p.1. 
198 Idem. 
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regeneradores as obras públicas servem de capa para enormes delapidações199. O jornal 

progressista avança que “das investigações feitas resulta que não podem calcular-se em 

menos de 300 a 400 contos a importância dos prejuízos sofridos pelo estado, em 

consequência das irregularidades praticadas na penitenciaria sob a tutela do Sr. Cardoso 

Avelino”200, estando assim mais que justificada a opção do ministro das Obras publicas, 

Barros e Cunha.  

Os regeneradores defendem-se como podem. A penitenciária, sendo um projecto que 

se desenvolve sob a influencia dos governos Regeneradores (o próprio engenheiro Ricardo 

Ferraz era um deputado regenerador) leva a que o partido Regenerador se sinta ofendido por a 

“sua” obra pública de melhoramento social estar a ser alvo de tamanha difamação. Acusam os 

progressistas de terem introduzido espiões na penitenciária “para viciarem a escrituração”201 

e consideram infame a forma como o governo da Granja estava a conduzir o processo, uma 

vez que a Secretaria das Obras Públicas sempre teve meios legais de inspeccionar estes casos 

sem o remeter para o poder judicial. Quanto à rescisão do contrato com Burnay classificaram 

a acção como uma “das coisas mais graves que pode fazer um governo”202, exigindo que 

fossem denunciados os ladrões que falsificaram o contracto para poderem ser punidos, 

afirmando que muito provavelmente estes teriam os seus nomes “inscritos na matrícula da 

Granja”203. Na opinião dos regeneradores, talvez o governo lucrasse mais “com esse silêncio 

do que com a punição dos ladrões”204, deixando no ar a promessa de “fazer amargar a sua 

cumplicidade [da Granja] com os ladrões, que protegem”205. O partido regenerador inicia 

assim na praça pública, uma guerra aberta contra a Granja, tendo como alvo a pessoa do 

Ministro das Obras Públicas, Barros e Cunha, ridicularizando-o ao máximo nas páginas do 

seu jornal oficial, A Revolução de Setembro.  

A 5 de Novembro, um acontecimento relacionado com o processo judicial faz mudar o 

curso do processo de investigação da Questão da Penitenciária, dando aos regeneradores uma 

bandeira de batalha contra o governo da Granja. O delegado escolhido da 4ª vara, José 

Joaquim de Sousa Cavalheiro, após conhecimento do auto, deveria escutar as testemunhas e 

elaborar o corpo de delito, enviando-o posteriormente ao juiz  para se dar inicio ao sumário e 

iniciar investigações exaustivas. No final, o juiz deliberaria sobre a questão, apurando 

criminosos e inocentes. Mas o delegado, apesar de ter recebido os autos pelo procurador régio 
                                                           
199 Jornal O Progresso 11-07-1877, p.1. 
200 Ibidem, 19-07-1877, p.1. 
201 Jornal A Revolução de Setembro 10-07-1877, p.1. 
202 Ibidem, 31-07-1877, p.1. 
203 Ibidem, 10-07-1877, p.1. 
204 Idem. 
205 Idem. 
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“com a recomendação formal do governo para que sobre eles se fizesse demorado e rigoroso 

exame”206, contra todas as indicações dos seus superiores elabora um relatório pedindo que o 

caso seja arquivado por falta de provas, impedindo assim legalmente, que o juiz desse 

continuidade ao processo e que a questão da penitenciária subisse às barras dos tribunais para 

ser julgada. Perante tal decisão, os Regeneradores rejubilam e publicam no seu órgão oficial, 

A revolução de Setembro, que “por despacho de 5 do corrente [1877] foi mandado arquivar o 

célebre processo da penitenciária por não haver fundamento para procedimento judicial 

contra os indivíduos denunciados como autores de roubos naquela obra do estado (…) não 

estando demonstrado pelo corpo de delito a existência de facto algum criminoso”207.  

Perante semelhante conclusão do processo, a consternação dos progressistas foi 

enorme, especialmente ao descobrirem que o delegado não havia sequer pedido a 

documentação referente aos fornecimentos de material, por achar a medida desnecessária e 

tendo concluído que as testemunhas acusatórias não tinham algum tipo de crédito. O delegado 

é assim acusado pelos progressistas de imparcialidade208 tendo estes publicado no seu jornal 

que o referido delegado tinha entrado “para a magistratura trazendo o carimbo eleitoral do 

Sr. Barjona de Freitasl”209 sendo por isso a ele fiel.  A transferência deste delegado para a 

comarca de Montemor-o-Novo, por ordem do governo progressista, dá azo a mais críticas por 

parte dos regeneradores, que culpam a Granja de não respeitar a liberdade dos tribunais. O 

jornal progressista, citando outros jornais do país, publica uma carta do periódico Commercio 

de Vila Real, redigida por um correspondente que, sendo “ muito conhecedor das coisas de 

direito pela sua formatura e pela posição que ocupa num dos tribunais superiores do país” 

afirma que, no seguimento dos depoimentos que leu entretanto publicados pelo jornal O 

Progresso, o arquivamento do processo foi uma tentativa de “fazer esquecer indícios sobre 

modos graves de grandes delapidações e crimes”210, acusando o agente do Ministério Público 

de ter sido influenciado por Barjona de Freitas, a quem devia favores de colocação de 

cargo211. Por seu lado, os protestos publicados no jornal dos progressistas contra o 

arquivamento do processo, dão oportunidade aos regeneradores de os acusarem de não acatar 

a justiça portuguesa212 e de estar ameaçada a independência do poder judicial, num retrocesso 

aos tempos do despotismo. No parlamento os regeneradores pedem a demissão do Ministro 

                                                           
206 Jornal O Progresso 13-11-1877, p.1. 
207 Jornal A Revolução de Setembro 08-11-1877, p.1. 
208 Jornal O progresso 14-11-1877, p.1. 
209 Ibidem, 13-11-1877, p.1. 
210 Ibidem, 23-11-1877, p.1. 
211Jornal O progresso, 23-11-1877, p.1. 
212 Jornal A Revolução de Setembro de 11-12-1877, p.1. 
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das Obras Públicas213 de quem exigem uma reparação pelas calúnias levantadas contra Ferraz, 

calunias essas infundamentadas e proferidas apenas por este ser um regenerador214. 

Simultaneamente, periódicos como A Democracia publicam que “o ministério, depois do 

processo da penitenciária, devia de deixar de exercer imediatamente as suas funções”215.  

Inicia-se assim uma guerra nos periódicos entre progressistas e regeneradores. Num 

esforço de expor na opinião pública a gravidade do caso, O Progresso publica extractos dos 

inquéritos feitos pela polícia às testemunhas, que afirmavam haver nas obras da penitenciária 

uma gestão danosa. Por seu lado, o periódico Diário Illustrado publica apologeticamente o 

depoimento de testemunhas, elegendo como mais sérias as que desmentem a existência de 

delapidações e deturpando as que as denunciam. O assunto da Questão da Penitenciária 

ganha uma presença assídua nos vários periódicos da capital a partir do mês de Novembro e 

seguintes. O jornal Diário de Noticias, na sua coluna Echo dos Jornais, onde faz uma súmula 

dos temas publicados diariamente pelos restantes jornais da capital, refere que “continua a 

imprensa política da capital a ocupar-se do processo da penitenciária”216 sendo o assunto 

debatido simultaneamente em jornais como O Progresso, A Revolução de Setembro, O Diário 

Ilustrado, O Diário Popular, O Diário da Manhã, A Democracia. Outro periódico, o Crença 

Liberal, citado pelo Diário de Noticias, afirma que “a questão do dia é a penitenciária”217. O 

jornal regenerador, A Revolução de Setembro, tendo em conta o arquivamento do processo218, 

publica:  

“Falou a justiça. Silêncio caluniadores. As correntes que trazeis aos pés não vos 

deixam escapulir. Podeis repetir o depoimento das testemunhas que compraste, mas a 

sentença que vos condena ai está. Respeitai que respeitais a lei.” 219  

Estas linhas seriam publicadas repetidamente no jornal regenerador ao longo de vários 

meses, numa atitude provocatória aos progressistas220, acusando a Granja de não saber "como 

engolir a questão do processo da penitenciária”221. Para o partido Regenerador a acção do 

Ministro Barros e Cunha tratou-se de uma “imoralíssima vingança”222, que vitimou inocentes 

como o engenheiro Ferraz e o delegado, este transferido223 por ousar contrariar o governo. 

                                                           
213 Jornal O progresso 24-11-1877, p.1. 
214Jornal A Revolução de Setembro 09-11-1877, p.1. 
215 Citado no jornal Diário de Noticias de 09 Novembro 1877, p, 2. 
216 Jornal Diário de Noticias 18-11-1877, p.2. 
217 Ibidem, 21-11-1877, p.2. 
218 Jornal A Revolução de Setembro 11-11-1877, p.1. 
219 Idem. 
220 Só no mês de Novembro, foi publicado com destaque, na primeira página do jornal regenerador A revolução de Setembro, 
nos dias 11, 12,15,18,20,22,25,28,30. No mês de Dezembro continuou a sua publicação assim como em Janeiro. 
221 Jornal A Revolução de Setembro de 14-11-1877, p.1. 
222 Ibidem, 11-11-1877, p.1. 
223 Ibidem, 16-11-1877, p.1. 
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Quanto ao Ministro da Justiça, Mexia, que tinha assinado a transferência, é acusado de ceder 

“aos instintos vingativos da granja”224 contra os regeneradores. As acusações sucedem-se de 

ambos os lados dos dois partidos, num crescendo que irá causar graves problemas políticos, 

como veremos.  

 

 

3.4 - A Questão da Penitenciária, uma questão política 

A 7 de Janeiro de 1878, o deputado Júlio Vilhena pede na Câmara dos Deputados que 

seja remetido à mesma o processo original da questão da penitenciária, instaurado no 2º 

Distrito Criminal de Lisboa. O pedido é-lhe negado pelo presidente do Concelho alegando 

que “estando este negócio ainda afecto ao poder judicial não pode remeter à câmara o 

processo original”225 invocando assim o segredo de justiça. Júlio Vilhena, desagradado, 

afirma que o actual governo “não podia negar de modo algum à apreciação parlamentar, um 

processo com que se quis enodoar um partido inteiro”226, isto é, o partido regenerador. 

Perante a insistência de Júlio Vilhena na publicidade dos documentos, o Ministro das Obras 

Públicas, Barros e Cunha227, explica os motivos do seu procedimento afirmando que, tendo 

tido conhecimento de irregularidades nas obras da penitenciária, não podia deixar de actuar, 

no sentido de perceber o que se passava de facto, recorrendo assim à polícia e ao poder 

judicial, constituindo estes os meios mais eficazes para se apurar a verdade. Assim, e no 

intuito de poupar dinheiros públicos, abrira concurso público para a conclusão da parte 

metálica da capela, tendo conseguido adjudicar a obra por um preço mais baixo que aquele 

que estava previsto no contracto anteriormente celebrado, e cancelado por ele, com João 

Burnay. Este acto traduziu-se numa poupança significativa para os dinheiros públicos e na 

economia de uma obra que estava a sair muito cara ao país228. Apesar de apresentar estas 

irregularidades na administração das obras, afirma que não persegue o partido regenerador, 

nem tão pouco o engenheiro Ricardo Ferraz, que “ pode ter sido o mais honesto dos homens, 

mas, ao mesmo tempo era o mais deplorável dos administradores”229. O regenerador Júlio 

Vilhena desdramatiza a apresentação dos documentos assim como as afirmações de Barros e 

Cunha continuando a insistir na defesa da honra de Ferraz, afirmando que “o partido 

                                                           
224 Ibidem, 18-11-1877, p.1. 
225 Diário da Câmara dos Deputados, 07-01-1878, p. 39. 
226 Idem. 
227 Diário da Câmara dos Deputados, 14-01-1878, p.73.  
228 Diário da Câmara dos Deputados, 14-01-1878, p.73. 
229 Ibidem, 14-01-1878, p.75. 
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regenerador não se aterra porque tem a consciência de que no seu seio não aparecem 

criminosos”230. 

A 15 de Janeiro os regeneradores ganhariam outro trunfo contra o governo da Granja. 

Ao ser escolhida entre os deputados da câmara a comissão para as obras públicas, ganhou, 

após votação, o nome de Ricardo Júlio Ferraz. Este resultado é logo interpretado pelos 

regeneradores como “testemunho significativo do apreço em que aquele honesto cavalheiro é 

tido pelos seus colegas e protesto eloquentíssimo contra as calúnias da granja”231. 

Nomeação que é logo aproveitada pela imprensa regeneradora para desacreditar ainda mais o 

partido da granja, publicando: 

 “Engulam o ultraje caluniadores! Confessem-se abatidos em todos os terrenos, onde 

quiseram levar a difamação; perante o poder judicial, na promoção do delegado e sentença 

do intransigérrimo juiz; perante o poder executivo, na declaração categórica do presidente 

do concelho e na que ele compeliu o seu colega das obras públicas a proferir ontem; perante 

o poder legislativo, no resultado da votação de hoje; perante a opinião pública, no revés que 

sofreram nas eleições, onde se apresentaram com a fingida mascara de salvadores da 

moralidade”232.   

Nos inícios do mês de Janeiro de 1878 as relações políticas entre o governo da Granja 

e os regeneradores estavam degradadas e apesar do Marquez d’Ávila afirmar numa sessão que 

não simpatizava com a penitenciária, apela para que não se fizesse desta questão, uma questão 

política, o que traria “gravíssimos inconvenientes”233. Apelo tardio, pois quando, a 18 de 

Janeiro de 1878, o deputado Dias Ferreira propõe na Câmara uma moção de censura, a 

questão da penitenciária vai estar mais presente que nunca. Apesar de abordar como motivo 

da sua moção a questão dos cónegos e dos cemitérios civis, abordando apenas ligeiramente a 

questão da penitenciária, esta iria ser um dos temas mais discutidos nos próximos dias. O 

progressista Pinheiro Chagas, um dos primeiros a chamar de forma irónica atenção para este 

assunto, referiu-o como sendo “a questão que se considera como prova de intolerância e 

carácter perseguidor do ministério”234 revelando-se um dos epicentros desta crise política. 

Durante a discussão da moção de censura, Júlio Vilhena refere que o seu “principal fim era 

dirigir-se ao ministro das obras públicas acerca das obras da penitenciária” afirmação que 

causa uma “viva atenção por parte da câmara”235. Após insistir no ataque da honra de Ferraz 

                                                           
230 Idem. 
231 Jornal A Revolução de Setembro, 16-01-1878, p.1. 
232 Idem. 
233 Diário da Câmara dos Deputados, 23-01-1879, p.39. 
234 Diário da Câmara dos Deputados, 19-01-1879, p. 182. 
235 Ibidem, 23-01-1879, p.216. 
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por parte dos progressistas236, numa atitude teatral e em plena câmara, Júlio Vilhena acusa o 

próprio Ministro das Obras Públicas de ser o criminoso, autor da viciação do contrato e a 

pessoa com maior interesse em praticar tal acto. Acusa também a também a repartição do 

Ministério das Obras Públicas de ser "a direcção de um jornal da oposição ao partido 

regenerador”237 por emitir portarias que colocavam em causa obras públicas regeneradoras. 

 Barros e Cunha insiste na explicação dos seus actos, afirmando que “tudo na 

administração da penitenciária central era (…) anormal e anárquico “238. Para sustentar a 

afirmação, apresenta documentos comprovativos de compra de tijolo partido ao preço de 

tijolo inteiro, o que constituía uma fraude lesiva para o erário público. Apresenta também 

provas de que, já antes de entrar para o ministério, teria havido indícios de irregularidades, 

como consta num requerimento datado de 8 de Setembro de 1876, de António Manuel da 

Silva Júnior. Não tendo sido na altura tomada qualquer acção, arrastando-se o problema até ao 

seu governo, decidiu investigar a denúncia. Mas outra razão o levou a debruçar-se sobre as 

obras da penitenciárias. Explicando que sendo o edifício “atraente pela sua forma e beleza 

externa” tentou “saber a quanto montava o seu orçamento, quanto poderia custar a sua 

construção, como estavam distribuídas as somas e quanto custam os edifícios análogos nas 

nações que também possuem penitenciarias daquela natureza”239. Descobre então que uma 

penitenciária do tipo de Pentonville estava orçada em Inglaterra em 378 000$000 reis, o que 

fazia com que no caso português, que adoptou o modelo belga de Louvaina mais complexo, 

fosse ainda mais insuficiente o orçamento inicial calculado por Ferraz. Quando entrou para o 

Ministério “tinham já gasto mais de 700:000$000 réis, que hoje já estão gastos mais de 

800:000$000 réis e que segundo o cálculo dos engenheiros aquela prisão não poderia ficar 

concluída com menos de 1:000:000$000 réis a 1:200:000$000 réis”240. Estes motivos 

levaram-no a avançar com investigações, mas foi contra a demissão de Ferraz, tendo-lhe 

negando a sindicância, por já se ter iniciado à data, o processo de averiguações, uma vez que 

“tudo naquele estabelecimento era anormal por falta de fiscalização unicamente (...) o mestre 

geral das obras era fornecedor (.) o homem que devia dirigir aquelas obras, o homem que 

deveria fiscalizar o fornecimento, era fornecedor também (...) João Pedro dos Santos, mestre 

geral, que era quem devia fiscalizar os empreiteiros e fornecimentos, era ele mesmo quem 

fornecia a areia ao empreiteiro Marques”241. Estas graves afirmações são acompanhadas dos 

                                                           
236 Ibidem, p. 219. 
237 Ibidem, p. 220. 
238 Ibidem, p. 224. 
239 Ibidem, p. 236. 
240 Diário da Câmara dos Deputados, 23-01-1879, p. 247. 
241 Ibidem, 25-01-1878, p. 237. 
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respectivos documentos, que estão reproduzidos nas actas da câmara242. Barros e Cunha 

afirma não compreender a atitude da oposição regeneradora em não reconhecer estes factos, 

com a gravidade de que o que havia exposto era apenas uma “pálida sombra da realidade. 

Roubou-se, roubou-se muito, roubou-se quase tudo”243.  

Mas os Regeneradores desvalorizam as motivações de Barros e Cunha. Manuel 

d’Assumpção acusa o governo da Granja de não ser liberal, denunciando um regresso aos 

tempos despóticos, referindo-se ao caso da transferência do delegado, acusando o próprio 

Barros e Cunha de ter intenção de extinguir o partido regenerador e proclamando no final da 

sua intervenção: “O ministério está morto!”244. O deputado regenerador Tomás Ribeiro, por 

sua vez, acusa mesmo o ministro das Obras Públicas de não querer a penitenciária e de ter 

como intuito adiar as obras da mesma. Afirmando ser a Penitenciária de Lisboa "uma 

necessidade pública”245, acusa o ministro de ser um defensor de cadeias degradadas como era 

a Cadeia do Limoeiro.  

  A luta política que se trava na Câmara de Deputados reflecte-se, como é óbvio, na 

imprensa política, fazendo cada bloco a sua própria leitura das discussões. O esforço do 

Ministro das Obras Públicas na legitimação dos seus actos é ridicularizada pelos 

regeneradores, questionando se “para a exímia descoberta do tijolo valia a pena o suborno 

das testemunhas, o roubo ou viciação dos documentos, a introdução de espiões disfarçados o 

recurso aos agentes da polícia, industriados no mister de descobrir roubos e de tratar com 

malandros. Ignóbil espectáculo que, como o próprio Sr. Ávila confessou outro dia, levantara 

tão grandes antipatias contra o ministério”246. A imprensa progressista, por seu lado, afirma 

que “as revelações do Sr. ministro das Obras Públicas são fulminantes”247 tendo posto “a 

descoberto aquela monstruosa podridão, em que os regeneradores se banham como em água 

lustral”248, acusando-os de não quererem aceitar mais documentos sobre a questão pois 

                                                           
242  Os documentos apresentados foram; Nota do pessoal auxiliar empregado na penitenciária central de Lisboa nos meses de 
Março e Dezembro de 1877 com os seus vencimentos diários; Vários mapas de pagamentos feitos a João Alves da Silva 
Marques; Concursos públicos para fornecimentos de ferro em que ganha a proposta mais elevada de João Burnay; O arremate 
do fornecimento de ferro para a capela que fica mais barata que a anterior pertencente a João Burnay por Theotonio José 
Xavier; os requerimentos de 1876 de António Manuel dos Santos júnior de denuncias de corrupção nas obras da 
penitenciária; mapa dos fornecimentos de Mariano Augusto Choque à penitenciária; mapa dos adiantamentos que recebeu 
João Burnay; Mapa dos fornecimentos de tijolo e respectivos preços pagos a João Laves da Silva Marques assim como as 
cópias do contracto celebrado com este fornecedor.     
243 Diário da Câmara dos Deputados, 25-01-1878, p. 238. 
244 Idem. 
245 Idem. 
246 Jornal A Revolução de Setembro, 24-01-1878, p.1. 
247 Jornal O progresso, 26-01-1878, p.1. 
248 Idem. 
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“resolveram estrangular a discussão para se esquivarem ao mais completo estendal das 

glórias do seu brasão partidário”249, isto é, a Penitenciária de Lisboa.  

No dia 26 de Janeiro, antes da votação da moção de censura apresentada por Dias 

Ferreira, este foi pressionado a emitir a sua opinião sobre a questão da penitenciária. O 

deputado afirma que, “desde que o gabinete elevou a questão da administração de um 

estabelecimento público às alturas de uma importante questão política, torna-se 

indispensável que este ou outro gabinete ordene uma sindicância rigorosa e imparcial à 

gerência daquela repartição (...) indispensável no interesse da administração ou pelo menos 

no interesse da história”250.  

Aprovada a moção de censura contra o governo progressista, este partido publica no 

seu órgão de imprensa a análise da situação, afirmando que “69 Srs. Deputados votaram pelas 

glórias da penitenciária e contra o governo que as considerou abusos puníveis; 19 deputados 

tendo por si a grande força da opinião pública votaram contra aqueles escândalos e pelo 

governo que os reprimiu”251. A resolução da crise passava assim para as mãos do poder 

moderador, o rei. Na tentativa de resolver o impasse político o próprio ministro das Obras 

Públicas, Barros e Cunha, desloca-se ao Palácio da Ajuda para falar com o monarca no 

sentido de pedir a dissolução da câmara, ganhando assim alguma margem de tempo para 

reconstruir o governo. Mas as decisões já tinham sido tomadas e o rei D Luís, já tinha 

chamado aos concelhos da coroa Fontes Pereira de Mello para constituir um Ministério.   

Os progressistas. sentindo-se traidos, fazem publicar, a 27 de Janeiro, no seu jornal 

oficial um suplemento informando que:  

“Segundo consta, foi já resolvida pela coroa, por inspiração própria, sem audiência 

do concelho de estado nem dos presidentes das câmaras, nem do próprio chefe do ministério, 

o conflito que se deu entre esse ministério e a maioria da câmara electiva, e teve por 

principal motivo a repressão dos roubos praticados na penitenciária, que o partido 

regenerador jurara encobrir e salvaguardar com a sua enlameada bandeira”252.  

As polémicas entorno da penitenciária causam assim a queda do governo253, 

encerrando a época “mientre vuelta”254, marcando o regresso ao poder de Fontes Pereira de 

Melo. Os progressistas, por sua vez, acusam o rei de descer do trono “para levantar os seus 

                                                           
249 Ibidem, 27-01-1878, p.1. 
250 Diário da Câmara dos Deputados, 26-01-1878, p. 257. 
251 Jornal O Progresso de 27 de Janeiro de 1878, p.1. 
252 Jornal O Progresso de 27 de Janeiro de 1878, p.1 ANEXO II. 
253 Curiosamente nenhuma História de Portugal faz referência a esta questão. Geralmente, a queda do governo é atribuído a 
outras questões como os cemitérios. Em alguns casos, o historiador chega mesmo a transcrever as acusações de 
"delapidadores" proferidas contra os regeneradores sem referir o contexto em que estas afirmações foram proferidas. 
254 Definição dada pelos jornais espanhóis ao período em que Fontes viajava pela Europa enquanto a Granja governava. 
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favoritos do lodo da condenação pública” e o deposto governo da Granja faz questão em 

deixar bem claro perante o país que “o governo transacto, vencido numa questão de alta 

moralidade por aqueles que se proclamaram solidários com as vergonhas e delapidações, 

por ele postas a descoberto, não pediu a sua exoneração”255. Acusam o rei D. Luís de 

favoritismo ao colocar o Governo da Granja “no meio da rua sem mais cerimónias (...) 

tomando para fundamento a votação em que os protectores e defensores das ladroeiras da 

penitenciaria significaram ao Sr. Barros e Cunha o seu desagrado por lhes ter posto as 

mazelas a descoberto”256. Os progressistas, sentindo-se lesados, apregoam no seu órgão 

oficial de informação, que a “Coroa demitiu os perseguidores dos ladrões e restaurou nos 

seus concelhos os protectores e defensores dos delapidadores da fazenda pública”, fazendo 

uma curiosa afirmação: “Luiz XIV dizia: L’etat c’est moi. O Sr. D. Luiz disse; A penitenciária 

sou eu”257.  

Apesar do sentimento de frustração dos progressistas é anunciado oficialmente a 28 de 

Janeiro na Câmara dos Deputados que “Sua Magestade, no uso da prerrogativa real, resolveu 

o conflito, chamando o Sr. António Maria de Fontes para organizar o novo ministério”258.  

Formado o “ministério dos penitenciados”, constituído pelo “partido da 

penitenciária”259, segundo denominações irónicas utilizadas na época pelos progressistas,  

uma das suas primeiras decisões foi a de ordenar duas comissões de sindicância às obras da 

penitenciária260. As conclusões da sindicância seriam motivo de mais controvérsia, como 

veremos.  

 

 

3.5 A Sindicância Parlamentar às obras da Penitenciária Central de Lisboa 

 

Assim que o novo governo regenerador toma posse o rei D Luís ordena que seja 

nomeada uma comissão para “apurar a verdade dos factos” sobre as graves acusações à 

administração das obras da penitenciária. Simultaneamente, é nomeada pelo poder executivo, 

uma Sindicância Parlamentar à Penitenciária, “assunto que foi tão discutido, e que foi 

                                                           
255 Jornal O progresso, 31-01-1878, p.1. 
256 Idem. 
257 Jornal O Progresso, 29-01-1878, p.1.  
258 Diário da Câmara dos Deputados, 28-01-1878, p.290. 
259 Diário da Câmara dos Pares, 10-04-1878, p.346.  
260 Uma pelo poder executivo a 31 de Janeiro, acusando a urgência em resolver esta Questão, outra pelo poder legislativo, a 4 
de Fevereiro, ao aprovar uma proposta de 26 de Janeiro do deputado Osório de Vasconcelos. 
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invocado por um e outro lado da câmara como uma questão de honra partidária”261. Neste 

sentido, a 4 de Fevereiro de 1878, procedeu-se na câmara dos deputados à eleição da 

comissão de inquérito parlamentar, tendo sido eleito os deputados, Osório de Vasconcelos, 

Vieira da Motta, Luiz Bivar, José de Mello Gouveia, Van-Zeller, Ávila e Hermenegildo da 

Palma262.  

Por proposta do deputado Francisco de Albuquerque foram também agregados à 

comissão os deputados progressistas Francisco Costa, Luciano de Castro, A. J. De Seixas e 

Mariano de Carvalho. Integração aceite “por larga generosidade da maioria, que quis desta 

maneira mostrar como não temia os seus mais encarniçados inimigos”263 que, segundo os 

regeneradores, “o poder judicial já havia marcado com o estigma de caluniadores”264. 

Estavam assim criadas as condições para se fazer luz sobre a questão da penitenciária e 

apurar, como publica o jornal regenerador A Revolução de Setembro, “quais os que tem de 

direito, lugar marcado dentro d’aquele glorioso estabelecimento”265.  

A comissão inicia os seus trabalhos a 11 de Fevereiro de 1878 reunindo-se no edifício 

das cortes. As seguintes reuniões seriam no Ministério das Obras Públicas, onde foi 

disponibilizado um arquivo temporário para reunir documentação referente à construção da 

Penitenciária. A comissão é dividida em subcomissões, ficando cada uma delas encarregue de 

investigar e apresentar resultados sobre um assunto à sua responsabilidade. Os trabalhos da 

comissão prolongam-se ao longo do ano de 1878, analisando documentos, inquirindo 

testemunhas, fiscalizando facturação, analisando contractos, etc.  

Partindo do valor de 360 000$000 réis proposto pelo orçamento do engenheiro 

Ricardo Ferraz de 30 de Outubro de 1874, a comissão parlamentar confronta-o com o 

montante já gasto em 31 de Dezembro de 1878, que já ascendia aos 971 328$000 réis, tendo 

sido gastos só no período da administração de Ferraz 740 000 281$978 réis. Nas situações de 

esgotamento de verbas, a lei exigia que um orçamento suplementar extremamente detalhado 

fosse apresentado expondo claramente os motivos da derrapagem do orçamento inicial. 

Apenas após aprovação superior, seriam desbloqueadas novas verbas para dar continuidade ao 

projecto. O que a comissão apura é que “não (...) consta que tenha sido enviado ao governo 

nenhum orçamento suplementar”266 e nos documentos da penitenciária estes também não 

foram descobertos. As conclusões da sindicância chamam a atenção para a ”tolerância com 

                                                           
261 Diário da Câmara dos Deputados, 01-02-1878, p.293.  
262 Ibidem, 04-02-1878. 
263 Jornal A Revolução de Setembro, 05-02-1878, p.1. 
264 Idem. 
265 Idem. 
266 Sindicância às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1979, p.338. 
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que no ministério das obras públicas se fizeram por largo tempo pagamentos em virtude de 

contractos ilegais (...) deixando de se exercer a devida fiscalidade sobre os documentos 

justificativos das despesas”267. Por seu lado, o parecer do deputado Seixas sobre a 

escrituração da penitenciária, conclui ser esta, confusa, irregular e mal organizada, 

dificultando assim uma eficaz auditoria às contas, uma vez que “não esclarece e nem habilita 

a conhecer-se o movimento dos materiais, seu peso, a sua qualidade, a sua requisição 

claramente formulada; e nem sobretudo, a conferencia e fiscalização no acto de entrega dos 

materiais nos depósitos ou armazéns, ou nas diversas obras do edifício”268. Para além da 

desorganização documental, a “falta de desenhos e de medições feitas previamente à 

execução dos trabalhos, concorreu também muito para que se não pudesse exercer sobre 

estes uma fiscalização rigorosa”269.  

Quanto aos contratos celebrados entre Ferraz e João Burnay, e que tanta polémica 

tinha causado, o parecer do deputado Luciano de Castro conclui que o contrato “foi irregular, 

tumultuário e ilegal, celebrando-se aquela empreitada, primeiro secretamente por ofícios do 

engenheiro director ao empreiteiro e depois por meio de um contracto lançado no respectivo 

livro sem praça, sem depósito e sem aprovação do governo”270. Ficou também provado a 

efectuação de adiantamentos num montante superior a 74 000$000 réis, os quais não foram 

declarados no posterior contrato, procedimentos que violavam as leis e regulamentos em vigor 

sobre empreitadas. Desta forma, a comissão concluiu que a portaria de 3 de Julho de 1877 

emitida pelo anterior ministro das obras públicas, Barros e Cunha, que considerou nulo o 

contracto com João Burnay foi “um acto perfeitamente regular e legal“271, devendo neste 

sentido ser instaurado um processo criminal272.  

Os problemas de excessos de gastos e de irregularidades começaram logo no processo 

de expropriação. Também o preço a ser pago por metro quadrado das terras expropriadas 

excedeu o previsto. O orçamento do engenheiro Lecoq avançava com o montante de 120 réis, 

acabando por custar uma média de 231 réis o metro quadrado.273  

Várias ilegalidades foram apuradas, como o caso do empreiteiro João Alves da Silva 

Marques. Este havia procedido a algumas obras de adaptação num edifício próximo da 

penitenciária, guardando nele material referente à edificação do edifício. Mais tarde acaba por 

exigir a Ferraz, na sequência de uma avaliação sem qualquer registo documental, uma 
                                                           
267 Ibidem, p. 240. 
268 Ibidem, p. 250. 
269 Ibidem, p. 339.  
270 Sindicância às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1979, p.240. 
271 Idem. 
272 Sindicância às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1979, p.240. 
273 Ibidem, p.153. 
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indemnização de 500$000 réis pelo edifício que não era seu. A comissão conclui que “a 

circunstância de lhe ter sido dada licença pelo proprietário do terreno expropriado para se 

servir do pardieiro da Quinta de S. Sebastião para a arrecadação dos objectos destinados 

para as obras da penitenciária, não lhe dá direito a exigir indemnização da fazenda nacional, 

e a alegação de que não teve conhecimento da expropriação, não tem razão de ser”274. O 

problema consistiu no facto de Ferraz ter efectivamente pago a quantia exigida por João 

Marques, pagando a fazenda pública duas vezes pelo mesmo edifício expropriado.  

Mas a lista de ilegalidades é extensa. Podendo o fornecimento de água para as obras 

ser gratuito e garantido pela Companhia das Águas através do depósito de Pombal situado 

próximo da penitenciária, Ferraz pagou elevadas somas ao empreiteiro João Alves das Silva 

Marques pelo fornecimento da mesma275. Os produtos vendidos para a obra, muitos deles não 

foram sujeitos a concurso público, outros eram debitados mais do que realmente entravam no 

estaleiro276 e muitos deles foram excessivamente inflacionados, como é o caso da 

pozzolana277 e dos tijolos. Sobre estes últimos, ficou provado o favorecimento por parte de 

Ferraz para com o empreiteiro Silva Marques que, para além de resultar num dano para as 

finanças públicas, prejudicou também a qualidade de construção da obra. Tendo sido 

realizados testes a várias amostras de tijolo retirado de várias zonas do edifício, apenas 27,6 % 

foram consideradas boas, sendo as restantes 72,40% consideradas de má qualidade, e o 

próprio relatório avança com a possibilidade de futuros problemas na sustentabilidade do 

edifício, especialmente no que toca às abobadas e à possibilidade de excesso de humidade nas 

celas, resultado da fraca qualidade do material utilizado. A comissão conclui que, “se o mal é 

grande, o remédio será difícil, porque pelo menos se tornaria preciso demolir toda a 

alvenaria construída com o tijolo de Silva Marques e reconstrui-la com material de boa 

qualidade”278.  

Sobre a questão Ferraz & Choque, o parecer elaborado pelos deputados Mariano de 

Carvalho e Bivar apurou que “o Sr. engenheiro Ricardo Júlio Ferraz era director das obras e 

ao mesmo tempo sócio principal da casa Ferraz & Choque”279. Os fins desta sociedade 

                                                           
274Idem. 
275 Ibidem, p. 343. 
276 Sindicância às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1979, p.214. 
277 Ibidem, p. 394. 
278Ibidem, p. 214. Sobre estes resultados de qualidade, alguns anos depois, um deputado diria que as obras da penitenciária 
“ficaram em tão más condições, que a actual administração teve de mandar cingir uma das alas com uma braçadeira de 
ferro para a atracar ao corpo central do edifício; que as abobadas tiveram de ser escoradas; e que foi urgente lançar 
tirantes duplos para prender as paredes. Houve um erro de nivelamento que obrigou a descarnar os alicerces; e as paredes, 
tendo a espessura das da penitenciária de Louvain, são de alvenaria ordinária e não de bom tijolo travado, como aquelas. 
Tal é o acabamento do edifício”. Sessão da Câmara dos Pares, 07-02-1881 p.115.  
279 Sindicância às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1979, p.189. 
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seriam “a compra e venda de vinhos aguardentes e negócios de comissão”280. No entanto, 

Mariano Augusto Choque fazia encomendas de materiais de construção para as obras da 

penitenciária ao abrigo do nome da empresa Ferraz & Choque. Após o material recebido este 

era facturado à direcção das obras da penitenciária utilizando o nome de Mariano Choque, 

sócio de Ferraz e os lucros eram posteriormente lançados na contabilidade da empresa dos 

dois sócios, tendo sido provado que “Júlio Ferraz auferiu lucros das vendas feitas à 

penitenciária por Ferraz e Choque“281. A comissão detectou ainda várias irregularidades na 

forma como as encomendas eram feitas entre Ferraz e Mariano Choque merecendo  "especial 

menção a falta de arrematação, adjudicação, contrato escrito ou requisição em devida forma, 

irregularidade de fiscalização, antecipação de pagamentos e descaminho de facturas”282. As 

origens de alguns materiais foram também escondidas para poderem ser cobrados a preço 

mais elevados falsificando as facturas originais dos fornecedores283. 

Enfim, as conclusões da comissão parlamentar às obras da penitenciária vieram dar 

razão ao deposto Governo da Granja e ao seu ministro de Obras Públicas, Cunha e Barros, 

que tinha afirmado em plena câmara que na Penitenciária: “roubou-se, roubou-se muito, 

roubou-se quase tudo”284. 

A comissão parlamentar decide finalizar os seus trabalhos a 31 de Dezembro de 1878, 

enviando os resultados para a câmara dos deputados a 30 de Janeiro de 1879, tendo sido 

proposto que fossem publicados integralmente no Diário da Câmara ou num volume separado. 

Conhecidos os resultados da sindicância, o partido regenerador, que anteriormente 

havia defendido a honra do engenheiro Ricardo Ferraz, assume uma posição de 

desresponsabilização na matéria. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, o regenerador 

Andrade Corvo, demarcando-se dos erros e deslizes do engenheiro, defendendo que: “esta 

questão não é, nem pode ser, questão de partido (...) o partido não tem absolutamente nada 

com um acto de administração” devendo-se por isso “ punir os que foram criminosos e 

absolver os que foram acusados injustamente”285.   

Esta mudança de estratégia política leva o deputado progressista Rodrigues Freitas a 

relembrar que o então Ministério Regenerador fora “chamado ao poder depois de 

principalmente se ter debatido (...) a questão da penitenciária”286, não deixando os 

regeneradores esquecer a forma como defenderam a honra do engenheiro regenerador Ricardo 
                                                           
280 Ibidem, p. 166. 
281 Ibidem, p. 171. 
282 Ibidem, p. 163. 
283 Sindicância às obras da Penitenciária Central de Lisboa..., Imprensa Nacional, 1979, p. 170. 
284 Diário da Câmara dos Deputados, 25-01-1878, p. 238. 
285 Idem. 
286 Idem. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

105 Penitenciária Central de Lisboa: A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura penitenciária em Portugal 

 

Ferraz. Especialmente depois de estes terem mesmo chegado a escrever, como refere o 

deputado Pinheiro Chagas, que “a penitenciaria era a glória, o timbre e o brasão do partido 

regenerador”287. O deputado progressista, Luciano de Castro, acusa os regeneradores de 

terem transformado “esta vergonhosa questão numa alta questão política, (...) que a 

converteu em título constitucional da sua restauração [do partido regenerador] no poder”288, 

e perante a contínua negação regeneradora em assumir a bandeira de combate que antes 

utilizara contra o governo da Granja, ironiza;  

“Quem entrasse nesta câmara hoje e se recordasse das cenas que aqui se 

representaram nos dias que precediam a sessão de 27 de Janeiro de 1878 (...) devia 

maravilhar-se e ficar profundamente surpreendido ao ver como os homens que nessa época 

faziam suas as glórias da penitenciária, já hoje repelem desdenhosos e declinam de si as 

responsabilidades (...) deviam pedir desculpa ao Sr. Barros e Cunha e á administração de 

que ele fazia parte, que lhe perdoasse os agravos e ofensas com que em 1878 o haviam 

fulminado.”289.  

De facto, uma portaria emanada pela Repartição Central da Obras Públicas a 15 de 

Setembro de 1879, já em período de nova governação progressista, vem dar a justa razão ao 

deposto Ministério Ávila e ao ex-ministro Barros e Cunha expondo que, tendo em conta o 

“resultado dos trabalhos que chegaram a ser feitos pela comissão parlamentar de sindicância 

às obras da Penitenciaria Central de Lisboa, e pelo relatório de inquérito nomeada em 

portaria de 31 de Janeiro de 1878, que na administração daquelas importantes obras, se 

deram graves irregularidades com ofensa das leis e dos regulamentos em vigor, e com 

prejuízo da fazenda pública “290. Assim deveriam ser instauradas as respectivas acções 

judiciais contra os infractores, iniciando-se finalmente o processo judicial que em 1877 tinha 

sido erradamente arquivado. Reaberto o processo, é instaurada uma acção judicial contra o 

empreiteiro João Burnay, contra a Firma Ferraz & Choque e contra João Alves da Silva 

Marques. Quanto ao engenheiro Ricardo Júlio Ferraz, este tinha entretanto falecido, segundo 

os regeneradores, como consequência da perseguição dos progressistas na Questão da 

Penitenciária291. 

                                                           
287 Diário da Sessão da Câmara dos Deputados, 4-2-1881, p.349. 
288 Ibidem, 30-01-1879, p.261. 
289 Diário da Sessão da Câmara dos Deputados, 30 -01-1879, p. 259. Jornal O progresso 4-02-1879, p.1. 
290 Diário do Governo nº 208, 15-09-1879, p.2160. 
291 O deputado regenerador Bivar profere: “estou porém certo que Ricardo Júlio Ferraz conseguiria justificar-se cabalmente 
de todas essas irregularidades; se na construção daquele grandioso edifício (...) não tivesse experimentado dissabores que 
lhe ocasionaram a enfermidade, a que sucumbiu, tendo-o primeiro privado da razão e colocando-o por isso na 
impossibilidade de defender os seus actos”. Câmara dos Deputados, 07-02-1881, p.425.   
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Para dar continuidade às obras, foram então publicadas no Diário do Governo nº279 a 

281 de 1879, as condições de arrematação para a execução dos trabalhos de conclusão das 

obras metálicas na ala E. Por contrato de 8 de Janeiro de 1878 ficou a obra adjudicada à 

Sociedade Cooperativa Industrial Social, a qual devia construir a armação metálica da 

cobertura de lousa e respectiva clarabóia, as armações de metal das seis chaminés de 

ventilação, as cinco clarabóias que davam para o interior da ala, assim como respectivas 

escadas, galerias, pontes e clarabóias dos subterrâneos, num total de cerca de cento e sessenta 

e nove toneladas de aço292. A penitenciária é, provavelmente, o maior edifício construído no 

século XIX português e que maior quantidade de aço absorveu na sua estrutura.      

 

 

 

3.6 - As “penitenciárias” da Regeneração. 

 

Os regeneradores, pela forma como geriram a Questão da Penitenciária e apesar de 

posteriormente se tentarem demarcar das responsabilidades, não se livraram do anátema e o 

tema surge pontualmente nos debates das câmaras sob forma de ataque político por parte dos 

progressistas. O deputado Arrobas refere que na maioria dos assuntos levados a discussão ao 

parlamento “aparece sempre no fim a penitenciária”293, defendendo a necessidade de “acabar 

com este espantalho de penitenciárias”294 utilizado pela oposição progressista, uma vez que 

estes “Quando estão embaraçados por falta de argumentos respondem com a penitenciária – 

e tableau! Depois são muitos apoiados e declamações”295. De facto, mesmo quando o assunto 

não envolvia obras públicas, como foi a organização da Secretaria do Ministério da Justiça em 

Abril de 1878, a referência à penitenciária surgia, o que levou o deputado Barros e Sá a 

intervir para “falar numa questão que anda pairando nesta casa [câmara dos pares] (...) a 

questão da penitenciária (...) tem-se falado trinta vezes na penitenciária e trinta vezes se tem 

provocado esta questão”296. Afirmando não querer entrar em semelhante questão política, 

indaga porque não se separam os assuntos, andando “sempre a questão da penitenciária a 

                                                           
292 MPOCI – NP45 – p.1. 
293 Diário da Câmara dos Deputados, 03-02-1880, p.360. 
294 Ibidem, 03-02-1880, p.361. 
295 Idem. 
296 Diário da Câmara dos pares, 13-04-1878, p.421. 
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pairar na atmosfera” da Câmara Parlamentar. O deputado termina o seu discurso pedindo 

desculpa pelo desabafo, o qual considera pertinente uma vez que “se está (...) constantemente 

e a toda a hora a falar da penitenciária”297.  

De facto a Penitenciária de Lisboa não foi a única obra na qual os dinheiros públicos 

foram mal geridos298, mas ganhou destaque pela mediatização299 e tendo os resultados da 

sindicância parlamentar legitimado as acções dos progressistas, o termo “penitenciária” passa 

“a denominar as grandes obras que se fazem por este país, que servem apenas para favorecer 

afilhados e encobrir aquilo que deveria ser descoberto, isto é, a maneira porque se gastam os 

dinheiros públicos300. A dimensão do escândalo da Questão da Penitenciária fez com que 

este “monumento dos tempos liberais” se transformasse numa “instituição política nas 

discussões parlamentares”301, uma vez que “não é só na penitenciária que há escândalos (...) 

há por toda a parte penitenciárias”302. Os próprios regeneradores acabam também por 

questionar os progressistas se não foram também “penitenciárias” as obras públicas levadas a 

cabo no período de governação progressista, que também sofreram desvios e derrapagens. 

Como afirmou um deputado, o partido regenerador não era responsável por todas as 

“penitenciárias” que existiam então no país, mas após o escândalo das delapidações da 

Penitenciária de Lisboa, o partido regenerador é ainda mais contestado quando tenta 

desbloquear ou apresentar mais projectos públicos. Na discussão do projecto lei nº 306 para 

obter verbas para o ano económico de 1878/79 o governo regenerador previa mais 

120.000$000 reis para dar continuidade às obras públicas de vários edifícios. A oposição nega 

o seu voto alegando que não concordava serem disponibilizados dinheiros até à conclusão do 

inquérito parlamentar à Penitenciária.  

O próprio Fontes Pereira de Melo, confrontado com os resultados da Sindicância 

Parlamentar e com a questão da Penitenciária de Lisboa, tem um discurso evasivo e peculiar 

afirmando que: 

                                                           
297 Ibidem, 13-04-1878, p.422. 
298 Na sessão da Câmara dos Deputados de 04 de Fevereiro de 1881, p.344, Emídio Navarro avança com uma proposta para 
que a comissão apresente "com a possível brevidade, e independentemente do acabamento das suas investigações, um 
relatório geral sobre a situação em que se encontram os seguintes inquéritos e sindicâncias: á penitenciaria central de 
Lisboa; obras públicas no Algarve; caminhos-de-ferro do Minho e Douro; obras no palácio da justiça militar em Santa 
Clara; despesas reservadas no ministério do reino; abonos extra orçamentais do ministério da guerra; colégio militar; 
contratos da compra de armamentos; alcance no cofre dos telégrafos; alcance no cofre da alfândega de Lisboa; e outros, 
que se recomendem imediatamente á sua atenção”, p.344. 
299 Temos que ter presente que a imprensa oitocentista era o instrumento mais importante e mediático de divulgação de 
ideias, assumindo um papel fundamental de dinamização cultura e social, não só em Lisboa e Porto, mas também nos centros 
urbanos da província. Para este assunto ver História da imprensa periódica portuguesa, de José Tengarrinha, 1965.    
300 Diário da Câmara dos Pares, 03-03-1879, p.346. 
301 Diário da Câmara dos Deputados, 28-04-1880, p.1739. 
302 Diário da Câmara dos Pares, 23-03-1879, p.581. 
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 “Houve erros, houve faltas na administração dessas obras, mas onde as não há? 

Francamente qual é o homem que tem feito ou mandado fazer, ou visto fazer uma obra 

qualquer em ponto grande, que não tenha notado desses erros ou dessas faltas? Quanto mais 

numa obra da importância daquela a que me estou referindo! O facto principal é este, 

segundo a opinião dos homens que fizeram o inquérito: o valor das obras é superior à 

despesa feita. Ora se isto é assim que me importa a mim que cada uma das celas da 

penitenciária da penitenciária de Louvain custasse uma soma menor do que cada uma das 

celas da penitenciária de Lisboa? O que prova isso? Prova roubo ou malversação; que é do 

que se trata? Não! Prova apenas que não podemos fabricar tão barato como lá fora e há 

diversas razões para isso que me seria fácil expor. Não pretendo justificar quaisquer actos 

mesmos irregulares se os tiver havido, e desejo apenas que os criminoso sejam entregues aos 

tribunais mandando-se instaurar os processos competentes (...) os tribunais decidirão”303.  

Os meios utilizados pela política fontista para atingir os seus objectivos nem sempre 

foram os mais ortodoxos. Como podemos constatar pelos resultados da sindicância 

parlamentar e pelo discurso de Fontes Pereira de Melo, o permanente descontrolo de contas 

públicas era uma constante na segunda metade de oitocentos304. Apesar de nesta época 

assistirmos a um incremento de reformas na área do direito financeiro e fiscal305 nem sempre 

estas leis eram cumpridas ou seguidas à risca, havendo um “apreciável desvio da realidade 

face à legalidade escrita (...) passível de uma abordagem tripartida conforme seja encarado 

do ponto de vista do cumprimento dos preceitos legais, do grau do rigor das contas públicas, 

ou da medida de sinceridade nelas expressa”306. Na esmagadora maioria das vezes os 

orçamentos eram subavaliados, havendo mesmo “indícios da vontade politica de escamotear 

o verdadeiro estado das finanças”307 e o desperdício dos dinheiros públicos constituía “uma 

das ideias tópicas do debate político oitocentista. Nele se mesclam duas questões distintas: a 

ineficácia dos organismos e actividades públicas e as acusações de corrupção do aparelho 

político e administrativo”308. Neste sentido os montantes disponibilizados pelos orçamentos 

governamentais não são totalmente empregues nas obras de melhoramento do país309, sendo 

                                                           
303 Diário da Câmara dos Pares, 04-02-1881, p.97. 
304 Sobre este assunto ver Eugénia Mata, As finanças públicas portuguesas, Banco de Portugal, 1993, e Anselmo de Andrade, 
Portugal Económico. Theorias e Factos, Nova ed., 1818.    
305 A Carta Constitucional, vigente durante todo o período regenerador, contempla um conjunto de normas no campo do 
direito financeiro. Os três Regulamentos de Contabilidade Publica criam as regras para a aprovação dos orçamentos 
governamentais. Também neste período é criado o Tribunal de Contas. 
306 Nova Historia de Portugal, Direcção de Joel Serrão e A.H. de Oliveira Marques, 2004, p.113. 
307 Ibidem, p.111. 
308 Nova Historia de Portugal, Direcção de Joel Serrão e A.H. de Oliveira Marques, 2004, p.123. 
309 Segundo Anselmo de Andrade, em Portugal Económico Theorias e Factos, 1918, p. 171, durante o período da 
Regeneração (1852 – 1893) dos 300 mil contos disponibilizados para as obras públicas, apenas 120 mil (40%) foram 
realmente canalizados para esse fim.   
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as derrapagens recorrentes nas obras públicas consequência da má gestão, corrupção e de 

orçamentos mal calculados e subavaliados, como aconteceu no caso da Penitenciária. Tendo 

em conta que a politica regeneradora assentava especialmente nos melhoramentos do país, a 

oposição utilizava frequentemente um discurso de crítica aos gastos excessivos e 

endividamento público pelo recurso a empréstimos externos, “discurso normalmente mais 

apropriado (...) para fazer oposição do que para governar”310.  

Apesar das controvérsias, a construção do complexo punitivo prossegue e Adelino 

António das Neves e Mello refere que o edifício estaria já concluído em Janeiro de 1880311. 

Não obstante, a sua inauguração ocorreria apenas em 1885, isto porque ainda estavam 

pendentes alguns obstáculos que tiveram de ser ultrapassados, como adiante veremos. 

 

 

 

3.7 Últimos obstáculos: funcionários e código penal. 

  

 Para se proceder à inauguração da Penitenciária de Lisboa e colocar em prática o 

respectivo sistema filadélfiano, havia ainda que definir, como ordenava o artigo 32º da lei de 

1 de Julho de 1867, o quadro dos funcionários. Neste sentido, o Ministro da Justiça Júlio de 

Vilhena, apresenta na sessão de 31 de Janeiro de 1882 a proposta de lei n.º 59-B, alegando 

que “Depois das vicissitudes de todos conhecidos porque passou essa construção, chegou ela 

ao seu termo. Cumpre pois inaugurar esse estabelecimento de correcção e moralização que, 

novo para nós, é de há muito conhecido e experimentado pelas nações mais cultas (...) A 

nossa primeira cadeia penitenciaria, modelada como é, pela de Louvaina na construção e 

sistema, tem de sê-lo também pelo que respeita ao pessoal”312.  

Passados dois meses e no seguimento de notícias sobre desacatos e fugas das prisões 

da Cadeia da Relação do Porto, o deputado Pereira Leite reforça a ideia da urgente 

necessidade de se avançar com a nomeação dos empregados da Penitenciária, referindo estar 

esta “terminada e apta a receber os criminosos”313. Mas, apesar das pressões para ser 

                                                           
310 Nova Historia de Portugal, Direcção de Joel Serrão e A.H. de Oliveira Marques, 2004, p 113. 
311 Adelino António das Neves e Mello, Estudos sobre o regímen penitenciário e sua aplicação em Portugal, 1880, p.75.  
312 Diário da Câmara dos Deputados, 31-01-1882, p.162. 
313 Ibidem, 29-03-1882, p.944. 
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inaugurada e se dar início à regeneração da população delinquente, apenas a 27 de Fevereiro 

de 1883 a Comissão de Legislação Penal e da Fazenda se pronunciou acerca da proposta de 

lei nº59 B, emitindo um parecer favorável, considerando a prisão celular como um “grande 

elemento de civilização porque o progresso não se manifesta menos no aperfeiçoamento 

moral das sociedades, do que nos melhoramentos materiais”314.  

O interesse da população pelo grande edifício que se erguia no alto de Campolide e 

que era visível de Lisboa levou a que, a 14 de Março de 1883, o jornal Diário de Notícias 

publicasse uma notícia no sentido de que a Penitenciária pudesse ser visitada pelos cidadãos 

antes de entrar em funcionamento, isto porque era vista como “uma máquina nova de 

repressão e castigo (...) de moralização (...) A lição moral deve principiar em tornar a todos 

patente, o instrumento de penitenciação”315. Neste sentido, o deputado Alberto Pimentel, 

propôs que o complexo punitivo pudesse ser visitado pelo público, uma vez que a “visita 

aquele estabelecimento, antes ou depois de ele principiar a funcionar, não podem resultar 

senão vantagens para a boa educação social a para a moralidade pública”316. 

É finalmente a 19 de Março de 1883 que o projecto de lei nº 24, para a organização do 

quadro dos empregados da Penitenciária de Lisboa, é discutido. Para além das habituais 

divergências sobre qual o melhor sistema penitenciário a adoptar para Portugal, se filadélfiano 

se auburniano, a polémica centrou-se especialmente nos elevados salários deste “quadro 

luxuoso de empregados”, o Estado-Maior da Penitenciária, como era referido. A proposta de 

lei de Júlio Vilhena exigia um quadro de funcionários numeroso, mas imprescindível para o 

funcionamento da máquina penitenciária. Segundo o artigo 1º, este seria constituído por 

Director e subdirector, capelão e seu adjunto, médico-cirurgião e seu adjunto, professor e seu 

adjunto, secretário, tesoureiro, três oficiais de secretaria, quatro amanuenses, chefe de 

guardas, doze guardas prisionais de primeira classe e catorze de segunda classe. Uma equipa 

multidisciplinar que custaria 15 430$000 réis por mês. 

A oposição progressista critica os valores salariais, estabelecendo comparações com 

outros funcionários prisionais como os da Cadeia do Limoeiro, a qual exigia menos guardas e 

funcionários, auferindo salários mais baixos, num total de apenas 4 000$000. O Carcereiro da 

Cadeia do Limoeiro recebia 240$000 reis, enquanto o Director da nova penitenciária receberia 

1 200$000 reis, tendo às suas ordens todo um aparato de empregados que eram inexistentes 

no contexto organizacional do Limoeiro e, se esta ultima tinha uma lotação de oitocentos 

presos, a oposição parlamentar não entendia porque é que o novo edifício, que se dizia ser 
                                                           
314 Diário da Câmara dos Deputados, 19-03-1883, p. 755. 
315 Citado no Diário da Câmara dos Deputados, 14-03-1883, p.679. 
316 Idem. 
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uma estrutura mais segura e que permitia uma maior facilidade na vigilância dos presos, tendo 

uma lotação de seiscentos presos iria consumir maiores recursos humanos e financeiros317. 

Em linha de comparação, a oposição cita o cargo do director de Rilha Foles, função de grande 

responsabilidade e que gerindo um estabelecimento com uma lotação semelhante à da futura 

penitenciária, auferia apenas um salário de 788$000 réis, contra os 1 200$000 réis propostos 

para o cargo homólogo da Penitenciária de Lisboa. A contestação é de tal ordem, que alguns 

deputados rejeitam mesmo a denominação de "Director da Penitenciária" utilizando ao longo 

do debate a denominação de “Carcereiro da Penitenciária”. O deputado Ferreira Dias recusa-

se a empregar o termo Director, fundamentando estar “habituado á nossa linguagem de 

séculos, e á nossa jurisprudência que denomina, «carcereiro» o que está encarregado da 

guarda das cadeias”318. 

A defesa de Júlio Vilhena situa-se nas especificidades da realidade do sistema 

penitenciário, o qual exigia um quadro de pessoal mais bem preparado, exigente e 

multidisciplinar, para saber “velar com infatigável perseverança pela alimentação, pelo 

asseio, pela saúde, pelo trabalho, pela morigeração, pelo arrependimento, pela emenda, pela 

cura completa de cada um dos indivíduos, que o crime ou um grande infortúnio colocaram na 

dura condição de penitenciados”319. Neste sentido, os salários mais elevados eram 

justificados, uma vez que nas cadeias de então “os funcionários limitavam-se a impedir que 

os presos fujam e fornecer-lhes o sustento restritamente suficiente para que não pereçam”320. 

Quanto à questão do vencimento do futuro Director da “cidade punitiva", este era mais que 

justificado, uma vez que o cargo exigiria, como explicou Júlio Vilhena, “um grande 

conhecimento de direito penal, de administração, e de higiene, há-de ser preciso quase ser-se 

um enciclopedista em ciências morais para acertadamente desempenhar este altíssimo 

cargo”321. A estrutura arquitectónica, por muito avançada e eficaz que fosse, era apenas um 

instrumento, o qual se poderia revelar ineficaz se não fosse sustentado por uma equipa 

especificamente formada no contexto do sistema penitenciário, o que garantiria o êxito do 

processo regenerativo do criminoso. Nesta ordem de ideias, as funções do futuro Director da 

Penitenciária não podiam ser, de forma alguma, comparadas ao dos carcereiros das restantes 

cadeias portuguesas, os quais viviam da Taxa de Carceragem, gerindo os espaços prisionais a 

seu bel-prazer numa lógica de negócio pessoal. Quanto aos restantes funcionários, as suas 

responsabilidades no contexto do sistema penitenciário eram acrescidas, uma vez que lhes 
                                                           
317 Diário da Câmara dos Deputados, 19-03-1883, p.758. 
318 Ibidem, 13-02-82, p.321. 
319 Idem, 19-03-1883, p.755. 
320 Ibidem. 
321  Idem, 26-3-1883, p.789. 
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seria exigido, “registar o nome dos presos, as suas condições individuais, a naturalidade, a 

idade, o estado, a profissão, o grau de instrução, os factos mais importantes da sua vida 

passada, os actos de bom ou mau procedimento na prisão; tem de notar tudo quanto diga 

respeito á economia do estabelecimento, alimentação e vestuário dos presos, compra de 

matérias-primas e de instrumentos, produto do trabalho, arrematação ou venda dos objectos 

manufacturados, etc. Tem de manter a correspondência necessária com o ministério da 

justiça, com os presidentes e juízes dos tribunais, com os agentes do ministério público, com 

as autoridades administrativas; e tem enfim, de preparar ao menos os elementos 

indispensáveis para que se possa formar uma regular estatística do movimento da prisão, 

estatística que ainda alguns talvez suponham inútil, mas que eu persisto em julgar 

essencialmente necessária a todos os ramos da administração pública. Também não são de 

mais o capelão adjunto, o medico adjunto, o professor adjunto. Os dois capelães são 

necessários, porque as suas atribuições não se adstringente a celebrar a missa; a ouvir de 

comissão os penitenciados; a administrar, quando deva ser, os sacramentos. Cumpre a cada 

um daqueles sacerdotes visitar assiduamente as cellas, exortar ao arrependimento e á 

emenda os condenados, mitigar-lhes a angústia do sofrimento, consola-los com a esperança 

de melhor futuro. São necessários os dois médicos, não só para tratarem os doentes e 

velarem pela pontual observância de todas as prescrições higiénicas, mas também para 

visitarem a miúdo as celsas, o examinarem as alterações que o cumprimento da pena possa 

ter ocasionado na saúde ou no carácter de cada um dos penitenciados. Numa cadeia que tem 

mais de 500 presos, hum pais em que a maior parte dos seus habitantes não sabem ler, não 

me parece preciso demonstrar que não são de mais dois professores”322.  

Os progressistas levantaram ainda outro entrave à abertura da Penitenciária, 

relacionado com questões legais e penais. O Ministro da Justiça, Júlio Vilhena, tinha em 

mente transferir todos os presos do Limoeiro para o novo complexo punitivo com o intuito de 

vender a antiga cadeia e o tribunal da Boa Hora. Negócio que tinha como objectivo custear 

novos tribunais e ajudar às despesas da manutenção da nova Penitenciária323. No entanto, a 

oposição chama a atenção para o facto de que a lei de 1867 estabelecia vários tipos de cadeias 

para várias situações penais (preventivos, condenados, penas curtas etc.) estando destinadas as 

penitenciárias centrais apenas ao cumprimento da pena de prisão celular perpétua, em 

substituição da pena de morte. Como os oitocentos presos do limoeiro apresentavam situações 

penais divergentes, transferir a quase totalidade dos mesmos para a nova Penitenciária seria 

                                                           
322 Diário da Câmara dos Deputados, 26-03-1883, p.794. 
323 Idem, 23-03-1883, p.814. 
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um acto ilícito à luz do espírito da lei penal de 1de Julho de 1867. Por estas razões, Teófilo 

Braga exige que a lei de 1867 seja reformada, para que então, finalmente, se pudesse “abrir as 

portas daquela maldita penitenciaria” 324 a qual considerava como “uma das nefastas obras 

da monarquia”325. Manuel de Arriaga pede também o adiamento do projecto de lei, pedindo a 

revisão da Lei de 1 de Junho de 1867 para evitar o risco de se colocar “tumultuosamente e 

confusamente na mesma cadeia celular, o escritor, o filosofo, o politico, o vadio, o assassino 

e o ladrão”326.  

 Perante as dificuldades levantadas pela oposição, os regeneradores acusam os 

progressistas de defenderem o modelo vergonhoso de cadeias como a do Limoeiro e de não 

aceitarem o progresso civilizacional que a penitenciária constituía para o país. Apesar da 

polémica suscitada em torno desta questão, a penitenciaria é, sem termos de comparação, a 

melhor cadeia portuguesa e o projecto de lei que define o quadro de funcionários é aprovado 

com 58 votos a favor, contra 10.  

Ultrapassado mais um obstáculo, a 4 de Abril de 1884, o então ministro da Justiça Lopo 

Vaz confirma existir uma “ desarmonia e dissonância notável entre as disposições penais da 

lei de 1867 e as disposições do código penal”327. Na sua opinião, ou se harmonizavam estas 

duas leis, ou se impedia a inauguração da Penitenciária de Lisboa e do seu sistema 

penitenciário filadélfiano. Lopo Vaz havia pertencido à comissão de legislação criminal, 

constituída no tempo de Barjona de Freitas (1874) para realizar a reforma do código vigente 

de então, o que não se veio a realizar. Retomando o trabalho, elabora uma nova proposta para 

um novo código penal. A oposição critica-o, afirmando que o ministro da Justiça pretendia 

“dispor as coisas por forma a que comece a funcionar essa máquina terrível do novo sistema 

inquisitorial chamada penitenciária, que nunca se aclimatará à índole e costumes do povo 

português”328.  

Mais uma vez, serão os regeneradores a criar condições para que a Penitenciária avance 

e uma Nova Reforma Penal é aprovada pelo decreto de 14 de Junho de 1884, a qual, 

harmonizada com a lei de 1867 irá permitir, através do decreto de 20 de Novembro de 1884, 

especificar um leque mais alargado de situações penais a serem cumpridas na penitenciária329. 

                                                           
324 Diário da Câmara dos Deputados, 19-03-1883, p.768. Teófilo Braga duvida também da existência em Portugal de pessoal 
técnico formado nesta área, vaticinando que a penitenciária iria ser apenas uma “uma fábrica de imbecis” e de alienados 
mentais. 
325 Diário da Câmara dos Deputados, 20-03-1883, p.773. 
326 Idem, 19-03-1883, p.768. 
327 Diário da Câmara dos Deputados, 04-04-1884, p.1054. 
328 Ibidem, 05-05-1884, p.1616. 
329 Poderiam dar entrada na penitenciária condenados cuja pena tivesse sido  pena de morte, penas perpétuas de trabalhos 
públicos, prisão maior e trabalhos públicos temporários. Seriam também na penitenciária cumpridas as penas de prisão maior 
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Esta reforma é também responsável pela abolição das penas perpétuas de trabalhos públicos e 

degredo e também pela abolição da tão contestada pena de prisão celular perpétua, a qual, 

segundo opinião dos criminalistas, aniquilava no delinquente as pretensões de regeneração e 

esperança de mudança de vida, desvirtuando todo o espírito do sistema penitenciário 

regenerativo.  

Contornadas assim as questões legais com o decreto de 20 de Novembro, foi também 

aprovado o Regulamento Provisório da Cadeia Geral Penitenciária de Lisboa, este baseado 

no regulamento da penitenciária de Louvaina. Apesar de terem existido anteriormente outros 

regulamentos para as cadeias portuguesas330, nenhum tinha a complexidade e dimensão do da 

Penitenciária, regulamentando detalhadamente, ao longo de 297 artigos, todo o 

funcionamento e vivência da penitenciária de Lisboa. Estruturado em secções específicas, 

estabelece e define as funções de cada um dos funcionários, desde o Director aos Guardas, 

abrangendo várias áreas como a gestão, a segurança, a administração, a religião, a instrução, 

horários e o quotidiano dos penitenciários. O regulamento tenta erradicar do sistema prisional 

as más práticas e abusos por parte de funcionários e presos, problemas recorrentes nas 

restantes prisões do país, acabando com questões como a taxa de carceragem, a entrada de 

objectos ilícitos etc. Este documento é de extrema importância, constituindo a pedra basilar 

dos futuros regulamento penitenciários que nas décadas seguintes iriam ser elaborados. 

Ultrapassadas todas as questões políticas, penais e sociais, o complexo punitivo é 

finalmente entregue pelo Ministério das Obras Públicas no início de 1885 ao Ministério da 

Justiça para que, sob a responsabilidade do seu futuro Director, Jerónimo da Cunha Pimentel, 

se pudesse realizar os preparativos finais para a respectiva inauguração.  

Contrastando com a mediatização da Questão da Penitenciária, a inauguração da 

penitenciária teve direito a artigos curtos e discretos. O Revolução de Setembro refere ter sido 

benzida a capela central no dia 2 de Setembro, tendo presidido à cerimónia o capelão da 

penitenciária, o Sr. Sanches de Castro, este autorizado pelo patriarca e acompanhado pelo 

pároco da freguesia de São Sebastião da Pedreira. Ao acto religioso assistiram todos os 

empregados do estabelecimento331. Nesse mesmo dia, deu entrada um grupo de doze presos, 

                                                                                                                                                                                     
de dois a oito anos e os condenados a prisão maior pelos tribunais militares. Era também criado em 20 de Novembro de 1884 
o Conselho Geral Penitenciário, o qual tinha funções de gestão nas penas e podia decidir algumas situações penais a serem 
também cumpridas na penitenciária.  
330 Regulamento Provisório da Policia das Cadeias de 16 de Novembro de 1843 e Regulamento Provisório das Cadeias de 
12 de Dezembro de 1872.  
331 Jornal A Revolução de Setembro, 03-09-1885, p2. 
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vindo nove deles do Porto e os restantes três da cadeia do Limoeiro332. O primeiro 

penitenciário português foi José Rodrigues, registado como nº1, vindo da Cadeia da Relação 

do Porto, alfaiate e condenado a oito anos de prisão celular e a vinte de degredo333. O jornal O 

Progresso dá-nos também conta dos problemas criados por um dos presos do Limoeiro, 

Joaquim do Espírito Santo, que se recusara a entrar no carro celular que iria transportar para a 

Penitenciária. O preso bateu nos guardas do Limoeiro, tendo sido dificilmente subjugado ao 

dar entrada na penitenciária “onde ainda fez coisas do arco da velha à chegada, e até que o 

meteram na célula”334.  

De facto a novidade que representa a arquitectura da penitenciária no contexto 

português oitocentista, suscita alguns mitos por parte da população reclusa, a qual tem medo e 

receio de entrar num tal complexo punitivo para cumprir a pena sendo submetido a um 

processo inovador de regeneração335. A Penitenciária de Lisboa afecta comportamentos, 

possibilitando subjugar e impor ao preso os regulamentos do sistema penitenciário graças as 

suas especificidades arquitectónicas, revolucionárias e monumentais para o contexto 

oitocentista português.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 Os do Limoeiro eram Joaquim António Mendes Figueira, Joaquim do Espírito Santo e José António, conhecido como o 
Aldeia. Jornal O Progresso, 03-09-1885, p.2.  
333 DGSP - Arquivo da Penitenciária de Lisboa, Livro de Registo de Presos. 
334 Jornal O Progresso, 03-09-1885, p. 2.  
335 Encontrámos algumas cartas publicadas, de familiares de penitenciários que lhes perguntavam se era verdade, como se 
constava, que estes eram submersos em água nas respectivas celas. 


