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Se tivermos em consideração que as melhores cadeias portuguesas da segunda metade 

de oitocentos eram os espaços medievais, irracionais e labirínticos da Cadeia da Relação do 

Porto e da Cadeia Central de Lisboa (Limoeiro), a Penitenciária de Lisboa constitui, sem 

qualquer sombra de dúvida, uma enorme revolução no contexto arquitectónico prisional 

português, materializando a simetria, o racionalismo e o funcionalismo arquitectónico, 

associando a estética e as artes decorativas às novas tecnologias de construção e de 

engenharia.  

Graças a uma nova mentalidade penal e social, o sistema penitenciário exigia um 

batalhão de funcionários que iriam, conjuntamente com os penitenciários, habitar e trabalhar 

nesta cidade punitiva, partilhando áreas e edifícios com funções bem definidas que, 

articulados entre si possibilitariam executar o moderno modelo regenerador do delinquente. 

Neste sentido, podemos identificar no complexo punitivo áreas funcionais distintas: a fachada, 

onde estão instaladas as habitações dos empregados e através da qual se acede à cidade 

punitiva; o edifício administrativo/enfermaria; a zona prisional de concepção panóptica radial; 

e o Hospital (fig.45 e 46).   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Fachada principal  

Lançada numa direcção NNO-SSE, direccionada para a cidade de Lisboa e para o 

Tejo, a imponente fachada exterior da Penitenciária de Lisboa está concebida de modo a diluir 

a verdadeira extensão interna do complexo punitivo. O edifício prisional radial foi 

“propositadamente apagado, afundado de modo a tirar-lhe a imponência”336, critério 

utilizado neste género de edifícios para tornar as áreas prisionais o “menos visíveis possível, 
                                                           
336 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.25. 

Fig.45 -  Planta da Penitemciária publicada na Cadeia Nacional de Lisboa – 
Seu significado no problema penal português, 1917 

Fig.46 – Vista aérea da Penitenciária 
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para não impressionar os estranhos”337·, garantindo o completo e permanente isolamento do meio 

exterior. 

 

 

 

 

 

A fachada da Penitenciária resulta da conjugação de vários edifícios interligados, 

constituindo como eixo central um pórtico ladeado por duas torres através do qual se faz o 

acesso à cidade punitiva (fig.47).  

Se, como já vimos anteriormente, a planta da Penitenciária de Lisboa foi decalcada da 

sua homóloga belga, também a estrutura da sua fachada recebeu daquela Penitenciária 

influências (Fig.48), repetindo, com alguma alterações,  a gramática decorativa neomedieval 

característica da arquitectura Penitenciária internacional do século XIX. Originalmente 

pintada de “cor de chocolate”338, como podemos observar num postal colorido de 1905 

(fig.49), os elementos decorativos medievais em pedra branca criam um forte contraste 

claro/escuro dinamizando a fachada e marcando o horizonte da capital.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337

 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.25. 
338 A Penitenciária de Lisboa, in Portugal-Brazil nº33, 1900, p.133. 

Fig.47 – Fachada da Penitenciária de Lisboa, 1917. 

Fig.48 -  Postal da fachada da Penitenciária belga de Louvaina. Fig.49 - Postal turístico com a fachada da Penitenciária de Lisboa. 
Inicio século XX.  Fotografia pintada. 
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4.1.1 O corpo central 

 

O acesso à cidade punitiva é efectuado através do corpo central da fachada, o qual se 

destaca pela altura das duas torres e pela monumental entrada em arco quebrado, organização 

de elementos que faz lembrar a arquitectura medieval prisional como podemos ver pelo 

exemplo da cadeia medieval de Newgate, Londres (Fig.50).  

Tendo o engenheiro Ferraz sido bastante influenciado pelo traçado da Penitenciária de 

Louvaina, ao compararmos o corpo central das duas fachadas uma questão se levanta. Porque 

é que o edifício de Lisboa segue a linha decorativa e estrutural da Penitenciária belga, à 

excepção do corpo central? Se o caso belga se impõe pela sua complexidade e agressividade 

estética, exibindo um tímpano gótico (fig.51), o 

corpo central da Penitenciária portuguesa apresenta 

uma estrutura menos complexa e menos elaborada, 

mas esteticamente mais leve e graciosa (fig.52).  

 

 

 

 

 

 

 

Achamos que a resposta poderá estar no percurso atribulado da construção da 

Penitenciária. Como vimos, devido a questões complicadas que já analisámos, Ferraz pediu a 

sua exoneração da comissão de director das obras da Penitenciária a 28 de Abril de 1877, 

tendo sido substituído por 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. Segundo um relatório apresentado por Bento d’Eça, dando 

conta da situação da obra, o engenheiro refere que o corpo de habitação estava muito atrasado 

na sua edificação. Ou seja, Ferraz não tinha ainda iniciado a construção do corpo central 

Fig.50 - Prisão de Newgate. Fachada 
medieval estruturalmente semelhante 
a algumas Penitenciárias do século 

XIX. 

Fig.51 -  Fachada  da Penitenciária 
de Louvaina. 

Fig.52 – Fotografia do corpo central da Penitenciária de 
Lisboa. Finais do século XIX. 
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Fig.53 - Projecto de pórtico da autoria de 
José Garção. 

seguindo o seu próprio desenho. O que justifica que, quando em 

1877 Bento d’Eça transferiu a responsabilidade das obras para o 

seu ajudante, o engenheiro José de Oliveira Garção Carvalho 

Campelo de Andrade, este tenha apresentado uma nova 

proposta de pórtico para a fachada da Penitenciária339 (Fig.53).  

Quando a 17 de Agosto de 1878 o engenheiro Garção é 

substituído pelo Tenente-Coronel do corpo de estado-maior do 

exército, Jayme Larcher340, o corpo central ainda não devia 

estar edificado pois o novo engenheiro responsável pelas obras 

da Penitenciária realiza novos estudos para um novo pórtico 

(fig.54) apresentando uma nova maqueta a 12 de Novembro de 

1878 (Fig.55 e 56). Curiosamente substitui o típico pórtico gótico por um outro de volta 

perfeita, mais de acordo com o que era utilizado nos palácios lisboetas ou em pórticos de 

edifícios como os do actual Ministério da Justiça no Terreiro do Paço (fig.57).   

 

 

 

 

 

 

 

  

Apesar das várias propostas, quando a Penitenciária foi inaugurada em Setembro de 

1885, o corpo central da fachada não havia ainda sido concluído (fig.58). O coroamento das 

duas torres que ladeiam o portão principal de entrada estavam incompletas, tendo sido apenas 

edificadas até ao nível das janelas superiores e coroadas provisoriamente com uma espécie de 

                                                           
339

 Durante a sindicância muito poucos desenhos da Penitenciária foram encontrados. A inexistência de plantas talvez tenha 
obrigado à execução de novo desenho de fachada para o corpo central.  
340 Jayme Larcher nasceu em Lisboa, em 25 de Setembro de 1826. Cursou a Escola Politécnica de Lisboa, completando os 
estudos de engenharia na École de Ponts et Chau\ssées de Paris. Entra ao serviço do Ministério das Obras Públicas em 1856. 
Em 1857, foi responsável pelo traçado do caminho de ferro de Santarém. Em 1859 foi nomeado fiscal do governo junto da 
Companhia das Águas de Lisboa. Em 1862 fiscaliza por parte do governo os trabalhos da Companhia dos Planos Inclinados. 
Em 1886 foi também encarregado das obras da Direcção Especial da Construção Civil do Arsenal da Marinha. Faleceu a 9 de 
Março de 1888. Cf. Maria Helena Lisboa, Os engenheiros em Lisboa: Urbanismo e Arquitectura (1859-1930).    

Fig.54 – Estudo de Jayme 
Larcher a aguarela para o 
pórtico do corpo central 

Fig.55 - Maqueta de pórtico da autoria do 
engenheiro Jayme Larcher. Foto de Francesco 

Rochinni. 

Fig.56 - Outra perspectiva da mesma maqueta. 
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cones (fig.59). O primeiro Director da Penitenciária refere em 1885 que o corpo central da 

fachada por concluir apesar de não resultar num directo problema para a segurança ou o bom 

funcionamento da Penitenciária, cria contudo "uma desfavorável apreciação por parte de 

nacionais e estrangeiros"341. 

 

 

 

 

 

A fachada mantém-se incompleta até 1894, ano em que é aprovado, pela portaria de 5 

de Julho, um orçamento de 7:000$000 reis para o projecto de “Conclusão do corpo central da 

Penitenciaria Central de Lisboa”342. O projecto aprovado, datado de 1884 e assinado pelo 

engenheiro G. Paiva (Fig.60 e 61) acaba no fundo por resultar numa fusão da proposta de José 

Garção, com a de Jayme Larcher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As duas torres que ladeiam o pórtico de acesso à cidade punitiva deveriam ter sido 

concluídas com ameias, em consonância com a arquitectura neogótica dos restantes corpos 

                                                           
341 Penitenciária Central de Lisboa; Relatório apresentado ao Ill. E Ex.mo Sr. Ministro dos Negocios Ecclisiasticos e da 
Justiça pelo Director Jeronymo da Cunha Pimentel, ano de 1885, 1886, p.47. 
342 TT – MOPCI, maço 1290 (02), processo nº15.  

Fig.58 – Fotografia onde se podem observar as torres por 
terminar, publicada no Guia Illustrada de Lisboa e suas 

circumvizinhanças, 1891 

Fig.59 - Fotografia publicada num artigo do 
periódico Preto e Branco, 1897. 

Fig.60 - Projecto de acabamento das torres do corpo central da 
fachada, 1884. 

Fig.61- Projecto de acabamento das torres do corpo central da 
fachada, 1884. 

Fig.57 – Portal do 
Ministério da Justiça   
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envolventes. O interior destas seria ocupado por uma escada de ferro em caracol que 

arrancava da linha do terraço, situado por cima do corredor de acesso à Penitenciária, e 

terminando no topo da torre. Para o terraço estava contemplada uma escadaria em ferro, que 

permitiria o acesso a um miradouro, localizado por detrás das ameias e entre as duas torres. 

No entanto, com o início das obras em 1895, é efectuada uma inspecção às fundações do 

corpo central. O relatório elaborado pelo engenheiro responsável conclui ser perigoso 

avançar-se com as obras de conclusão sem se proceder primeiro a uma consolidação das 

fundações das torres, estas edificadas sobre terreno pouco seguro343. Sob este pretexto, o 

engenheiro Luís António de Carvalho apresenta um novo projecto de fachada com “ligeiras 

alterações” que na sua opinião, “em nada o prejudicam em gosto arquitectónico e antes pelo 

contrário lhe dão um aspecto mais agradável”344.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os dois projectos são submetidos a apreciação e confronto estético. Enquanto o 

projecto de 1884 concebe um corpo central “apagado”, sem imponência e diluído no restante 

conjunto da fachada (fig.62), o novo projecto de Luís António de Carvalho apresenta um 

corpo central mais majestoso e imponente, efeito conseguido adicionando mais um nível de 

janelas de frestas, elevando assim as torres laterais, rematadas por ameias mais pequenas e 

                                                           
343

 Tenhamos em mente que a 18 de Dezembro de 1878, durante as obras do corpo central do Mosteiro dos Jerónimos, este ruiu causando 
várias mortes. Ver Artur Marques de Carvalho, Do mosteiro dos Jerónimos, 1990. 
344 TT-MOPCI, 1290(02), processo nº. 15. Anexo III. 

Fig.62 – Anterior proposta de acabamento do corpo central da fachada. 

Fig.63 – Nova proposta de acabamento do corpo central da fachada. 
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elegantes (fig.63). Se observarmos com atenção, esta a proposta é bastante influenciada pelo 

anterior traçado de José de Oliveira Garção (fig.53). 

O desenho para a conclusão do corpo central proposto pelo engenheiro Luís António 

de Carvalho é aprovado a 23 de Dezembro de 1895345, permitindo finalmente o arranque das 

obras a 6 de Janeiro de 1896346. O novo projecto abdica das pesadas escadarias metálicas (as 

internas das torres e as do miradouro), recorrendo à aplicação de placas de pedra sobre a 

alvenaria, em detrimento da utilização de pesada cantaria, com o objectivo de tornar o edifico 

mais leve, para garantir a sua estabilidade, face às fraquezas reveladas pela inspecção das 

fundações deste corpo (fig.64). Não obstante, a 6 de Junho de 1896 o então Director da 

Penitenciária, Jeronymo da Cunha Pimentel, faz um pedido ao Ministério da Justiça para que 

o engenheiro do Ministério das Obras Públicas colocasse uma escada de ferro em caracol no 

interior de uma das torres para assim poder aceder ao respectivo topo347. Pedido negado pelo 

engenheiro, alegando que as novas torres teriam uma função meramente ornamental e não 

funcional, não sendo boa ideia colocar no seu interior uma pesada estrutura que poderia 

comprometer a estabilidade estrutural do corpo central348. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projecto de Luis António de Carvalho introduz também outra alteração importante, 

criando uma solução quanto ao espaço vazio de “aspecto desagradável”, ou seja, o pátio 

delimitado pela parede da residência e pelas duas torres do corpo central. O levantamento de 

                                                           
345 TT – MPOCI, maço1290 (02), processo 15.  
346 Idem.  
347 TT – MOPCI, Maço 496, processo nº20.  
348 Idem. 

Fig.64 – Nova proposta de conclusão do corpo central. Interior das torres vazias pela eliminação das estruturas metálicas  
e a sala projectada para ocupar o espaço livre do pátio, entre a parede da residência e as duas torres. 
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paredes entre estes dois pontos, permitiu criar uma nova sala sobre o corredor central da 

Penitenciária (Fig.64, 65 e 66), denominada como Sala do Concelho Penitenciário349 (fig.67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluída com pedra de lioz de Pêro Pinheiro350, a fachada branca do corpo central 

está estruturada em dois níveis visíveis e um subterrâneo (Fig.64 e 65 e 68). O primeiro nível 

é marcado pelo pesado portão de acesso à Penitenciária, e o segundo, pelas três janelas 

                                                           
349 O Concelho Penitenciário foi criado ao mesmo tempo que o regulamento da Penitenciária de Lisboa em 1884. O Concelho 
deliberava sobre as questões das penas dos presos e do regime penitenciário. Mas como Rodrigo Rodrigues refere, no seu 
livro Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p 27, esta sala nunca foi utilizada 
para tal função.  
350A pedra foi fornecida pela empresa Germano José de Salles & Filhos. TT - MOPCI – Maço 1019, processo nº 27. 

Fig.65 – Desenho da conclusão do corpo central. Projecto para a Sala do Concelho penitenciário sobre o 
corredor de acesso ao complexo punitivo. 

Fig.66 – Paredes da Sala do Concelho por 
detrás das torres do corpo central. 

Fig.67 – Interior da Sala do Concelho 
Penitenciário sobre o corredor de acesso à 

Penitenciária. 

Fig.68 – Projecto para a conclusão do corpo central mostrando os três 
pisos da estrutura. 

Fig.69 – Capitéis vegetalistas dos 
colunelos das janelas do corpo 

central. 
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ogivais da Sala do Concelho Penitenciário (fig.64 e 67), marcadas por colunelos de capitéis 

vegetalistas (fig.69). O eixo do corpo central, arrematado por ameias, foi assinalado por um 

brasão real esculpido em mármore351 (fig.52 e 64).  

A conclusão do corpo central implicou também algumas mudanças no corredor 

principal de acesso ao complexo punitivo. Inicialmente dividido em duas áreas, separadas por 

um gradão, (Fig.64), o novo projecto cria um corredor abobadado amplo, que corta todo o 

edifício residencial (fig.65 e 70). Pavimentado a mármore, é constituído por quatro tramos 

separados por arcos abatidos, cada um formado por abóbadas de quatro panos com pedra de 

fecho, organização espacial muito ao estilo das naves das catedrais góticas. Cada tramo tem 

rasgadas duas portas de cada lado, em ogiva ou rectangulares as quais dão acesso às várias 

áreas das residências. O corredor está delimitado pelo pesado portão352 que dá acesso à rua da 

circunvalação, em cujas almofadas metálicas estão representadas chaves cruzadas (Fig.71) e 

por um segundo, mais leve e simples, que dá acesso ao pátio do edifício administrativo 

enquadrado exteriormente por um arco saliente (Fig.72).  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 A residência 

 As especificidades e exigências do sistema penitenciário obrigavam à permanência de 

alguns funcionários dentro do complexo punitivo, o que implica uma área habitacional, a qual 

foi incorporada na fachada. Segundo uma descrição de 1885 “A parte occidental do edificio é 

destinada à habitação do director e do chefe dos guardas; a parte oriental, à habitação do 

                                                           
351 Brasão fornecido pela empresa Germano José de Salles & Filhos. TT - MOPCI – Maço 1019, processo nº 27. 
352 Encomendado a João Ferreira da Costa a 5 de Maio de 1880, com um peso de 874 quilos. TT – MOPCI, NP 45, p. 42. 

Fig.70 -  Corredor de acesso ao complexo punitivo. Fig.71 – Portões metálicos de 
acesso à cidade punitiva. 

Fig.72 – Arco que marca a 
entrada no pátio administrativo, 

1917. 
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Fig.74 – Um dos corpos salientes das residências com 
janelas de arco ogival e grades no 1º piso. 

sub-director, do médico e do capellão. À entrada vêem-se os aposentos destinados ao guarda 

portão e a caserna da guarda”353. 

 

 

 

 

O edifício da residência é um corpo rectangular, cujo eixo é atravessado pelo corredor 

principal do corpo central, gerando duas áreas simétricas rectangulares e organizadas em 

torno de um pátio interno. Estruturado em três pisos, um deles subterrâneo, a residência 

constitui grande parte da fachada da Penitenciária. O piso superior em forma de U (E com o 

corpo central) virado para a rua da circunvalação 

cria um desnível elegante na fachada, não sendo 

assim concebida como um bloco compacto e 

uniforme (Fig.73). A cobertura parietal da fachada 

imita blocos de pedra como se de uma fortaleza 

medieval se tratasse. As várias paredes estão 

rasgadas intervaladamente por janelas rectangulares 

ou de arco de volta perfeita com janelas em duplo 

arco ogival, apontamento muito ao gosto 

oitocentista e que encontramos em outros edifícios 

de Lisboa da época354 (fig.74). As janelas do piso térreo foram 

protegidas por pesadas grades de ferro por questões de segurança 

prisional. Toda a fachada exterior da residência é concebida numa 

estética neogótica355 recorrendo a elementos decorativos das 

fortalezas medievais como as seteiras cegas (fig.75), os frisos 

                                                           
353 A Penitenciária: planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p.9 
354 Para influências ver, Ana Cristina Fernandes Vaz Milheiro, O gótico e os sistemas de desenho presentes na arquitectura 
oitocentista - produções teóricas europeias e a recensão portuguesa manifesta na obra escrita de Possidónio da Silva [Texto 
policopiado], 1997. 
355A escolha e repetição deste modelo revivalista gótico poderá ter a ver, por um lado com o facto do engenheiro inglês John 
Havilland ter escolhido este estilo para a Eastern State Penitentiary, por outro lado, este ar de fortaleza estava relacionado 
com a inexpugabilidade e força que a aplicação da Justiça assumia na construção do Estado Liberal. 

 

Fig.73 – Localização do edifício das residências e respectiva planta de fachada. 

Fig.75 - Seteiras cegas aplicadas na 
fachada. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

Fig.76 – Sala com tecto e paredes adornadas com molduras e aplicações de 
estuque, localizada na zona residencial destinada ao Director. 

ameados, a balhesteira, a reprodução de guaritas nos cantos e as ameias no coroamento de 

todo o edifício (fig.74). Ainda no que concerne ao estilo, encontrámos referências como sendo 

“gothico germânico”356 e, nas palavras de Rodrigo Rodrigues, seu Director em 1916, em 

“estilo composto (mourisco e gótico) (…) o mesmo usado nos estabelecimentos congéneres de 

Birmingham, Leeds, etc..”357 .  

No que diz respeito aos 

interiores da residência, a decoração dos 

tectos das várias salas são um 

testemunho das técnicas industriais 

decorativas de estuque de finais do 

século XIX, os quais “conferiam uma 

maior claridade às habitações e uma 

ideia de luxo e moda, passando pois a 

decorar os salões e salinhas da 

sociedade”358. As aplicações de 

molduras e ornatos em gesso são fabricados industrialmente recorrendo a moldes359 e 

aplicados posteriormente nos tectos ou paredes criando decorações mais ou menos complexas 

consoante a importância funcional da habitação, como podemos constatar numa sala 

localizada na área de residência do director, cujas paredes e respectivo tecto foram 

preenchidas com molduras, pontualmente marcadas por ornatos neobarrocos que conjugados 

entre si criam padrões de grande efeito decorativo360 (fig.76). 

Todo o trabalho de estuque dos interiores da Penitenciária foi da responsabilidade do 

estucador Domingos Affonso d’Oliveira361, cujo contrato, datado de 31 de Outubro 1878, 

propõe dez tipos de aplicação de estuque, desde o mais complexo, aplicado em zonas nobres 

constituído em; “Parede - Cor na massa com molduras formando painéis com cantos e centro 

de ornamento. Tecto - Moldura de cimalha - Cordão de sanca - Cordão formando tabela com 

                                                           
356

 A Penitenciária: planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p.9 
357 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 27. 
358 Paulo Alexandre Pereira Malta da Silveira Ribeiro, Estuques antigos: Caracterização construtiva e análise patológica, 
texto policopiado, 2000, p. 18. A aplicação de estuques nos tectos nos finais do século XIX é muito recorrente e utilizado, 
surgindo “um novo impulso, de certo modo revivalista” como refere Flórido Vasconcelos em “Estuques decorativos do norte 
de Portugal”s.p. 1991. A grande escola desta época pertence aos estucadores vindos de Afife perto de Viana do Castelo. 
359 Sobre técnicas de estuque utilizadas na época ver, Thomaz Bordallo Pinheiro, Biblioteca de instrução profissional: 
Manual do Formador e Estucador - 2ª edição, Lisboa, 1900. 
360 Também encontrámos os mesmos modelos de estuque aplicados num tecto de uma sala da Igreja de Santo António de 
Campolide, edificada na mesma época (1879-1884) e localizada por detrás da Penitenciária.  
361 TT – MOPCI, NP 45, Livro de contas correntes com os empreiteiros e fornecedores, p.7,17,18,19,20,22,28,38,50. 
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ornamento – Centro com quadratura – Florão – seguintes e cantos”362; até ao modelo mais 

simples, utilizado nas celas Penitenciárias; “Parede estuque branco liso. Tecto liso sem 

moldura”363. 

 

4.1.3. Cocheira e Cavalariça 

Para além do corpo da residência, que constitui o grosso da fachada exterior da 

Penitenciária, esta é ainda complementada com outros dois edifícios, inexistentes no modelo 

belga de Louvaina e acrescentados por Ricardo Ferraz. O engenheiro português concebe 

assim “de cada um dos lados do corpo da frente [...] as cocheiras e cavallariças para o 

serviço da prisão”364. No sentido de serem integrados na fachada principal, encontram-se 

unidos a esta por um muro seteirado e ameado, contribuindo desta forma para alongar e tornar 

ainda mais monumental o conjunto da fachada (fig.63 e 78).  

 

 

 

 

 

 

A existência destes edifícios, para além da questão de harmonia estética, prende-se 

com o facto de o regulamento da Penitenciária prever que os presos deveriam ali “ entrar 

fechados em carruagens especiais”365 . Estes coches celulares, que permitiam a segurança e o 

anonimato do preso, substituíam também a degradante imagem das carroças de presos, muitas 

vezes expostos à fúria da população. Neste sentido, os coches celulares da Penitenciária 

passaram a transportar os presos entre o Limoeiro, o Tribunal da Boa Hora e a própria 

Penitenciária (Fig.79).  

                                                           
362 TT – MOPCI, NP 45, Livro de contas correntes com os empreiteiros e fornecedores,  p.7. 
363 Idem. 
364 Memória descritiva da Penitenciária de Lisboa, Anexo I. Existia também uma cocheira e cavalariça no Tribunal da Boa 
Hora para guardar este meio de transporte penitenciário durante as deslocações de presos a este tribunal. TT – MOPCI – 
maço 506, processo nº5. 
365 A Penitenciária: Planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p.11. 

Fig.78 – Fotografia de Joshua Benoliel. 1913. Em primeiro 
plano o edifício da cocheira. 

Fig.79 – Coche celular da Penitenciária  que fazia o transporte 
dos presos. 
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Os telhados destes edifícios são concebidos 

por uma estrutura metálica coberta com 

“telha franceza de barro-comprimido” (telha 

de Marselha), e com aplicações de elementos 

decorativos na empena (fig.80).  

As respectivas fachadas, de duplo registo, contém duas aberturas centrais em arcos de 

volta perfeita, constituindo a do piso superior um janelão ladeado por seteiras cegas, 

funcionando a do piso térreo, ladeado por duas janelas de menores dimensões, como portão de 

acesso à cocheira/cavalariça. Quanto aos elementos decorativos também eles medievais, 

apresentam uma empena escalonada com ameias, muito semelhante a algumas fachadas da 

vila belga de Burges (fig.81). As arcaturas cegas da empena parecem inspiradas em elementos 

românicos como é o caso da Igreja de Paderborn na Alemanha (fig.82). A aplicação de 

elementos decorativos, como as guaritas estilizadas de canto, remetem para edifícios 

britânicos como o palácio de Wood Norton (fig.83). Podemos concluir por estes elementos 

que o edifício sofre influências da arquitectura do norte da Europa, por onde, aliás, Ferraz 

andou a visitar Penitenciárias para o ajudar a desenhar a de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.82 – Detalhe da catedral de 
Paderborn (1220), Alemanha, com 

arcaturas cegas na empena. 

Fig.80 – Aplicações decorativas na empena do telhado. 

Fig.81 – Fachadas de edifícios belgas em Burges, 
apresentando empena escalonada e janelas de grandes 

dimensões em arco de volta perfeita. 
Fig.83 – Edificio do palácio de Wood 

Norton, Inglaterra, com empena 
escalonada e aplicação de elementos 

decorativos nos cantos. 
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Fig.85 – Localização do edifício 
administrativo no complexo 

punitivo. 

Fig.86 – Edifício administrativo. c.1900. 

4.2. - O edifício administrativo 

Cruzando o corredor axial do corpo central da 

fachada da Penitenciária, chegamos a um pátio aberto 

(fig.84), resultante da forma em U do edifício 

administrativo (fig.85). Inicialmente triangular, à 

semelhança do modelo belga, Ferraz introduziu algumas 

alterações neste corpo, tornando-o num sexto raio da 

estrutura prisional radial (Fig.39) ao criar uma linha 

axial desde o coração da zona prisional até ao portão principal da fachada exterior. 

 Originalmente, era pintado de cor escura, fazendo sobressair 

o branco dos mármores que marcam as portas e janelas rectangulares 

e as aplicações de influência medieval como as ameias e os 

colunelos adossados (fig.86). A fachada principal deste edificio 

apresenta uma empena estruturada por colunelos e mísulas, e 

coroada por uma espécie de globo (fig.87). Inferior à linha de arcos 

apoiados em pequenas mísulas, existe no centro da empena um relógio francês de  A. Borrel 

equipado com um mecanismo de rodas dentadas e pêndulos  que fazia soar as horas num sino 

localizado na torre mais alta do corpo administrativo (Fig.88). 

 

 

 

 

 

 

Num nível inferior ao relógio existem três espaços 

delimitados por molduras, inicialmente vazios, foram 

posteriormente preenchidos com placas comemorativas 

(fig.87). A placa da esquerda contém, a inscrição “Recebe os primeiros presos em 2-9-1885. É 

adaptada ao regime de trabalho em comum em 1915”. Na placa central podemos ler: 

Fig.84 – Edifício administrativo e respectivo pátio. 

Fig.87 – Detalha da empena com as placas 
comemorativas. 

Fig.88 – interior da torre sineira. 
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Fig.89 – Tecto decorado com aplicações de estuque, 
no edifício administrativo. 

Fig.90 – Presos a sair do coche celular, 
no pátio do edifício administrativo. 

“Mandada edificar em 24-4-1873. Começada a construir em 4-

11-1873”. Por fim, a placa do lado direito celebra datas 

importantes; “Abolida a pena de morte e instituída a prisão de 

pena celular em 1-7-1867. É extinto o regime celular em 6-12-

1913”366.  

De pavimento de ladrilhos pretos e brancos, decoração 

muito usual nos edifícios civis desta época, o edifício está 

estruturado em três níveis, sendo um deles simultaneamente 

subterrâneo e piso térreo, devido ao desnível do terreno. No piso 

subterrâneo existiam os armazéns de provisões, que eram abastecidos através de caixas 

afuniladas dispostas no nível superior, no pátio do edifício administrativo367. Pelo corredor 

central do piso térreo (fig.88) temos acesso às 

secretarias, ao gabinete do director, à farmácia, e 

serviços judiciais de interrogatório dos presos, entre 

outros. No primeiro andar funcionou a enfermaria até 

1903, data em que entrou em funcionamento o hospital 

anexo à Penitenciária368. Os tectos das salas, à 

semelhança dos que já vimos na residência seguem a 

mesma gramática decorativa em estuque, aplicados pelo mesmo estucador369 (fig.89).   

 

4.2.1. O corredor iniciático 

A entrada do condenado na Penitenciária de Lisboa era 

acompanhada com rigorosos procedimentos, obedecendo assim 

ao regulamento e princípios do sistema penitenciário. Todo o 

processo se iniciava após o coche celular transpor o corredor 

principal de acesso à cidade punitiva e apear os pré-

penitenciários no pátio do edifício administrativo (Fig.90).  

                                                           
366 São datas marcantes do sistema penitenciário, algumas delas do período da I República que talvez as tenha mandado 
colocar para dar ênfase ao novo sistema penitenciário que defendia e preconizava, o regime auburniano em detrimento do 
regime filadélfiano. 
367 Penitenciária: Planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p.10.  
368 Idem. 
369 O gesso para estuque foi fornecido por Manuel Affonso Rodrigues Pitta, que chega a atingir as 10 toneladas. TT – 
MOPCI, NP 45, Livro de contas correntes com os empreiteiros e fornecedores.  
   

Fig.88 – Corredor do edifício 
administrativo. 
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Fig.91 – Corredor iniciático de 
acesso à zona prisional. 

Fig.92 – Barbearia  com alterações 
introduzidas no período da I República. Fig.93 – Balneários dos penitenciários. 

 

 

 

 

  

 

Cruzando a zona administrativa axialmente, acedemos a um longo corredor que 

estabelece a ligação à zona prisional (fig.91). As primeiras portas deste corredor davam 

acesso a várias celas de acolhimento. Era nestas celas que o preso aguardava a visita do 

professor, do padre e do médico, para uma primeira avaliação. Finda a inspecção, um barbeiro 

rapava o cabelo e a barba ao preso (fig.92), “imposições meramente higiénicas e de 

segurança, e não, como alguém julga, de carácter penitenciário ou aviltador”370. Após este 

ritual, o preso era conduzido ao piso térreo através de uma escada localizada na última porta 

do corredor à direita. Neste piso funcionava a rouparia e os balneários (fig.93). O sistema 

penitenciário, aplicando os princípios da ciência higiénica, obrigava o preso a “tomar um 

banho de quinze em quinze dias”. Segundo o engenheiro Ferraz, “calculando-se vinte 

minutos para a duração de cada um [banho], o número de pessoas que poderão tomar banhos 

em uma hora será de quarenta e dois ou seiscentos e trinta em quinze dias”371, tendo sido 

destinadas catorze celas para banhos, uma vez que, segunda as próprias palavras do primeiro 

director Jeronimo Pimentel, “o preso entra aqui, em geral, n’um estado de immundicie 

indescritível”372, manifestando estes “o seu amor aos cabellos e o seu horror á água” 

queixando-se sempre “daquella innovação”. O banho seria inicialmente, aquando da abertura 

da penitenciaria em 1885, dados “em magnificas tinas de ferro esmaltado e à temperatura de 

25º de Reaumur, tendo lençoes especiaes para se limparem”373. 

 

                                                           
370 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 52. Em artigos 
escritos na época esta era uma atitude considerada como um atentado aos direitos humanos. 
371Memoria descritiva da Penitenciária Central de Lisboa. Anexo I  
372 Penitenciaria Central de Lisboa, relatório apresentado ao ill. E exmo. Sr. Ministro dos Negocios Ecclesiasticos e da 
justiça, pelo director Jeronymo da Cunha Pimentel, 1885, p26.  
373 Idem. 
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Fig.97 – Fotografia do primeiro director, Jerónimo da Cunha 
Pimentel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o banho tomado, o pré-penitenciário passava pela lavandaria, onde devia 

entregar a sua roupa mundana e receber em troca a sua farda de penitenciário, que consistia 

num uniforme com o respectivo número de preso e um capuz (fig.94 e 95). O capuz é uma 

peça fundamental no processo regenerativo filadélfiano, de uso generalizado nas restantes 

Penitenciárias mundiais como Pentonville (Fig.96) e Louvaina. Este deveria ser usado sempre 

que o preso saísse da sua cela, estando proibido de o remover na presença de outro recluso. 

Apenas poderia ser retirado em espaços onde apenas estivessem empregados da Penitenciária, 

e só após permissão concedida374. O capuz incapacitava o reconhecimento entre presos, 

garantindo o anonimato de cada um, com a 

finalidade de impedir posteriores agrupamentos e 

negócios entre criminosos, corrupção moral e 

inviabilizando a possibilidade de exercer ou ser 

alvo de chantagens, quando inseridos 

posteriormente na sociedade.  

Concluído o ritual iniciático e 

purificador375, os presos eram por fim 

conduzidos ao gabinete do director (fig. 97) para 

serem interrogados e registados, sendo aberto o respectivo processo individual, no qual eram 

registadas todas as observações e acontecimentos do seu percurso penitenciário. A instituição 

de um processo individual do preso foi à data uma inovação, uma vez que até então apenas 

                                                           
374 Regulamento Provisório da Cadeia Geral Penitenciária do Districto da Relação de Lisboa, 1884, art. 159. 
375 Podemos comparar este processo ao que os monges eram submetidos ao ingressar na vida monástica. 

Fig.94 e 95 – Fardamento do penitenciário, com capuz. Fig.96 – Exemplos de capuzes penitenciários 
utilizados em Inglaterra. 
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98 – Portão guarda-fogo, de acesso ao 
redondo. 

era registada em livros a data de entrada e saída de presos, com parca informação extra. Como 

o regime penitenciário exigia uma constante monitorização e observação do preso, estes 

processos individuais são imprescindíveis para a avaliação da situação da pena do preso, 

dando origem aos modernos processos de reclusos. Terminadas as burocracias 

administrativas, o preso era conduzido ao longo do corredor iniciático, qual monge que deixa 

a sua vida mundana ao dar entrada num mosteiro. Dá finalmente entrada no coração da 

estrutura radial Penitenciária (o redondo), após cruzar um 

último portão metálico. Este portão, para além de permitir 

isolar a zona prisional, tem também  uma função de guarda-

fogo376 (fig.98). Como este é o ultimo obstáculo que permite 

aceder à zona prisional propriamente dita, alguns visitantes da 

época estabelecem uma analogia entre este portão e a porta do 

inferno de Dante377. De facto, ultrapassadas estas portas o 

penitenciário tomava definitivamente consciência do novo 

mundo que o esperava ao dar entrada no redondo, o coração da 

arquitectura penitienciária radial, de era  finalmente 

encaminhado para a respectiva cela, onde “os primeiros dias – 

o tempo era fixado pelo director e em relação com a natureza do crime – eram de 

incomunicabilidade absoluta, sem trabalho. Uma espécie de retiro, de exame de 

consciência”378. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
376 Pode ser encerrado em caso de incêndio no edifício administrativo, considerado por Ferraz como a área do complexo mais 
susceptível de alguma vez sofrer um incêndio. O encerramento deste gradão garante o isolamento da área prisional, dos 
fumos e fogo, salvaguardando desta forma a vida dos presos e dos funcionários. 
377 Alfredo Mesquita, Lisboa, 1903, p.473. 
378Rodrigo Rodrigues Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.52. 
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Fig.99 – Fotografia da construção do redondo, 
revelando o vazio a preencher pela estrutura 

metálica. 

4.3 – O edifício penitenciário radial  

 

É neste corpo em forma de estrela que o penitenciário vai ser submetido a um processo 

de regeneração moral, imposto pela própria arquitectura. Como já vimos, o sistema 

penitenciário tem como questões basilares o isolamento, a religião e a instrução, aliado a 

questões de segurança e controle. Neste sentido, a vasta área prisional radial integra vários 

espaços com funcionalidades específicas que articuladas entre si garantem as condições ideais 

de regeneração do penitenciário, pondo em prática o sistema utópico penitenciário do século 

XIX.   

4.3.1  Redondo e anfiteatros 

Quando rebentou o escândalo da Questão da 

Penitenciária em 1877, o governo da Granja rescinde o 

contrato com João Burnay ficando por concluir a capela e a 

ala E. Aberto um novo concurso público379 para a 

conclusão destas obras, a empresa Theotónio José Xavier380 

fica responsável pelo “fornecimento e assentamento da 

structura metallica da capela na Penitenciária Central de 

Lisboa, composta de ferro fundido e parte de ferro 

laminado”381. A encomenda previa um total de cerca de 36 

toneladas de ferro, para conceber uma estrutura que iria 

dividir em três pisos o corpo central duodecagonal, 

inicialmente vazado, da arquitectura radial Penitenciária382 

(fig.99). Como veremos, a estrutura metálica do redondo é 

um excelente exemplo da engenharia do ferro e do vidro, movimento emblemático do século 

XIX e inovador na forma de conceber os espaços. 

                                                           
379 Diário do Governo de 24 Dezembro de 1877. 
380 Contracto de 10 de Janeiro de 1878. Enquanto esta empresa ganhou o concurso para a estrutura metálica da capela, a 
Sociedade Cooperativa Industrial Social ganhou o concurso para a cobertura e galerias (cerca de 40 toneladas de metal). Por 
portaria do Ministério das Obras Públicas, datada de 18 de Abril de 1879, foi rescindido o contracto com a Sociedade 
Cooperativa Industrial Social e passou a empresa Theotónio Xavier a fornecer o ferro para a conclusão da ala E. TT – 
MOPCI, NP 45 - Livro de contas corrente com os empreiteiros e fornecedores p.2.   
381 TT – MOPCI, NP 45, p.4. 
382No Diário das obras da Penitenciária, p.89, há referência ao fornecimento de doze capitéis pela empresa Industria Social e 
de doze colunas e trinta e seis consolas fornecidas por Theotóneo Xavier (p.89) referentes ao contracto de 10 de Janeiro de 
1878. TT – MOPCI, NP 432  e a conclusão da obra data de 30 de Janeiro de 1880 (TT – MOPCI, NP 45, p. 4-5). 
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Fig.103 e 104 - Planta dos arcos ogivais localizados no redondo 
cujos portões dão acesso às alas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O redondo está localizado estrategicamente na intersecção de todas as alas e o 

primeiro piso é um luxuoso hall que dá acesso directo para as várias alas dispostas em seu 

redor (fig.100). O pavimento, ricamente decorado com mosaicos de mármore policromado383, 

forma um vasto padrão que se desenvolve a partir de um epicentro (fig. 101 e 102) marcado 

por uma escada curva de ferro suspensa. 

Posicionados em volta do redondo, seis arcos ogivais criados por colunelos (fig.103 e 

104) marcam o arranque das alas, estas identificadas por uma letra alfabética (A, B, C, D, E, 

F) desenhada em cada uma dos gradões que limita o acesso ao interior de cada uma delas.   

Intercaladas com os gradões de acessos 

a cada uma das seis alas radiais, existem cinco 

paredes rasgadas por um enorme óculo, 

abrindo um campo de visão para o interior dos 

anfiteatros, estes construídos em amplas salas 

resultantes da delimitação de áreas entre cada 

duas alas. Os vários óculos são preenchidos 

com vidros coloridos384, inseridos numa 

estrutura rendilhada metálica de estética gótica 

flamejante (fig.105). A utilização das vidraças policromáticas na arquitectura civil é uma 

consequência das técnicas industriais na produção de vidraça que despontam em Portugal na 
                                                           
383 Não encontrámos referências a uma encomenda específica ou referência a quem realizou o pavimento. Para fornecedores 
de pedra há referências de nomes no livro de contas a Domingos de Souza e António Moreira Rato. 
384 TT – MOPCI, NP 432, p. 117 e 103. No Livro Diário das obras da Penitenciária podemos encontrar referências a 
fornecimentos por parte da empresa Eduardo Nunes da Motta de dezenas de vidros de cor amarela, verde, azul e carmim 
“para os óculos do centro das alas”. 

Fig.101 – Redondo, o coração da estrutura 
Penitenciária radial. 1916. 

Fig.102 – Pavimento policromado do 
redondo. 2009 

Fig.100 – Localização do redondo. 
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Fig.105  - Óculo policromado que 
permite exercer vigilância nas salas 

intermédias às alas. 

Fig.106  - Passadiços que ligam a 
estrutura metálica central aos vários 

pisos do redondo. No ponto mais 
alto os passadiços da capela. 

segunda metade do século XIX, e “em 1884 entre as cores 

apontavam-se o violeta, o diamantino, o amarelo, o azul claro e o 

encarnado”385. Passíveis de serem produzidas sob vários cortes 

geométricos386, as vidraças coloridas produzidas sob processos 

industriais, podiam facilmente ser adaptadas as mais variadas 

funções como janelas, sanefas, portas, óculos, clarabóias 

lanternins marquises, etc., sendo um material utilizado em vários 

espaços da Penitenciária de Lisboa, aliando a funcionalidade ao 

sentido estético, consequência das novas técnicas de engenharia e 

de produção industrial.   

O espaço aberto do redondo é também marcado por doze 

colunas com capitéis coríntios, em ferro fundido (fig.101). Estas 

assentam no pavimento policromado e suportam, através de 

consolas, uma pesada estrutura metálica que cria mais dois pisos, 

rodeados de passadiços desencontrados (fig.106). A pressão da 

estrutura metálica é suportada graças à estrutura da sala subterrânea 

do redondo, preenchida com doze arcaturas, nas quais estão 

assentes as doze colunas metálicas do primeiro piso, descarregando 

assim a pressão da estrutura superior (fig.107). A utilização de colunas em ferro fundido 

maciço como suportes verticais, permitia, graças à elevada capacidade de resistência de 

compressão deste material, suportar pesadas estruturas387, podendo ser fixadas por parafusos a 

uma base de metal, ou sendo o fuste da coluna “ prolongado além da base por um canhão 

direito ou em tronco de cone que se embebe no beton do alicerce”388, como é o caso. Os 

pavimentos dos níveis superiores são concebidos através de finos vigamentos de ferro, o que 

permite “vencer maiores vãos que os de madeira”389 tendo como mais-valia o facto de ser um 

material incombustível. Para o preenchimento dos espaços vazios devia ser escolhido um 

material que impedisse a propagação de som pelos vigamentos.  

 

                                                           
385 Jorge custódio A problemática do fabrico da vidraça, in O vitral historia, conservação e restauro, p. 109. 
386 Ibidem, p 111. 
387 Thomaz Bordallo Pinheiro, Trabalhos de serralharia, 1906, p. 92. 
388 Ibidem, p.97. 
389 Ibidem, p.103. 
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Fig.112 – Vista do interior do anfiteatro para  
o posto de observação e capela. 

 

 

 

 

 

 

A escada curva de ferro suspensa permite-nos aceder ao segundo nível do redondo 

(fig.108 e 109), espaço também denominado como sala do relatório, onde o subdirector se 

reunia com o chefe de guardas para distribuírem tarefas e discutirem as situações diárias. A 

vigilância era efectuada a partir deste ponto que, estrategicamente posicionado nas linhas de 

convergência de todas as alas, punha em prática o conceito de panóptismo Benthiano, 

materializado na estrutura radial da Penitenciária. Funcionando como uma torre central de 

vigilância, com um pequeno movimento de cabeça o guarda prisional aqui escalado conseguir 

obter uma visão periférica varrendo o corredor central bem iluminado de todas as alas e 

anfiteatros O facto de ser um espaço escuro e preenchido 

com vidraças em toda a sua volta dificultava a apreensão do 

seu interior a partir das áreas prisionais, o que permitia 

manter sempre na dúvida o penitenciário se estava ou não a 

ser observado, colocando em prática o conceito benthaniano 

de controlo auto-induzido permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.108  - Interior do posto 
de observação panoptico. 

Fig.107 – Colunas do piso térreo, sobre as quais 
assentam as colunas metálicas que suportam a 

estrutura que preenche o redondo. 

Fig.109 - Interior do posto de observação 
panoptico, no segundo piso do redondo. 

Fig.110 – Pavimento dos passadiços. Fig.111 – Vista do passadiço do posto de 
observação panóptico, para o interior de 

um dos anfiteatros. 
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Fig.116 – Penitenciários com capuz assistem à missa. 

Com um pavimento em ladrilho, formando padrões geométricos tridimensionais 

(Fig.110), o segundo piso do redondo é delimitado por uma estrutura metálica envidraçada, 

constituindo janelas ou portas. As janelas, possibilitavam a visão para os interiores das alas e 

as portas davam acesso aos passadiços, os quais permitiam uma aproximação e facilitada 

vigilância dos anfiteatros, localizados nas salas intermédias às alas (fig.111). Os anfiteatros 

são uma estrutura fundamental no sistema filadélfiano, porque garantiam e possibilitavam o 

isolamento total de centenas de presos quando reunidos simultaneamente numa mesma sala 

para assistirem à celebração da missa ou às aulas de instrução primária390. Os anfiteatros391 

estavam concebidos de forma a que o preso, após ser encerrado no respectivo camarote, 

ficasse impedido de estabelecer um contacto visual com outros penitenciários em seu redor, 

tendo apenas como campo de visão o orador colocado nos passadiços do segundo nível do 

redondo ou no terceiro nível, onde está localizada a capela (Fig.112).  

 

 

 

 

 

A estrutura de anfiteatro, já 

utilizada na capela de Pentonville 

(fig.113) e difundida pelas várias 

Penitenciária de sistema filadélfiano 

internacionais, foi recriada numa 

tipologia radial para Penitenciárias 

radiais como a de Louvaina, ordenando 

os camarotes circularmente em torno de um epicentro, o redondo (fig.114), tendo sido este o 

modelo, por razões óbvias, também implementado na Penitenciária de Lisboa. O acesso dos 

presos aos anfiteatros era efectuado através de portas localizadas no terceiro e segundo pisos 

no arranque das galerias metálicas de cada ala. Os penitenciários saíam das suas celas 

                                                           
390 Regulamento Provisório da Cadeia Geral Penitenciária do Districo da relação de Lisboa, 1884, art 7º. 
391 Foram construídos pela empresa Joaquim Antunes dos Santos por contracto de 12 de Maio de 1879, obra concluída em  
Fevereiro de 1780. TT – MOPCI, NP 45, p. 14. 

Fig.113 – Anfiteatros da capela de Pentonville. Fig.114 – Localização dos 
anfiteatros em redor do redondo, 

intercalados com as alas 

Fig.115 – Os presos saíam das celas e 
tinham acesso à capela por uma porta 

situada ao fundo de cada piso. 
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Fig.117 e 118- Fachada exterior do anfiteatro e respectivo interior 
iluminado. 

encapuzados (fig.115), e dirigindo-se para as salas de anfiteatro, guardando entre si um 

espaço mínimo de distância, iam ocupar o respectivo camarote, após o que eram encerrados. 

Apenas quando soasse um apito estariam autorizados a retirar o capuz (Fig.116). Como o 

silêncio era obrigatório por parte dos penitenciários, em caso de necessidade de 

esclarecimento de dúvidas, quer nas aulas392 quer nas prédicas religiosas, estes faziam um 

sinal e o padre ou o professor assentavam o número do camarote, afixado por cima deste, para 

mais tarde visitar o preso na respectiva cela, para poderem conversar em particular393. O 

professor da Penitenciária, Geralde Leite Pereira de Azevedo, defendia serem os anfiteatros 

uma estrutura perfeita. Pois para além impor o silêncio, criava condições para que o 

penitenciário se concentrasse no único elemento que podia ver e ouvir, o professor394, ou o 

padre. 

A iluminação diurna dos anfiteatros era 
feita através de clarabóias de metal e vidro, 
rasgadas nos tectos das salas (fig.117), as 
quais permitiam a penetração da luz 
proveniente dos lanternins de vidraças, 
criados nas empenas dos respectivos 
telhados. Também rasgados nas paredes 
exteriores da sala, e marcados por molduras 
de gesso policromadas, uma clarabóia de 
vidros coloridos e três janelas góticas de 

vidraças, (fig.118) ajudavam a iluminar o 
espaço. Nos períodos nocturnos os 
anfiteatros eram iluminados por bicos de gás, substituídos posteriormente por luz eléctrica.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
392 Segundo o artigo 93º do regulamento da Penitenciária, o ensino escolar compreendia; a instrução moral, a leitura, a 
escrita, a aritmética, noções elementares de gramática, de história, e de geografia de Portugal, elementos de geometria e 
desenho linear no contexto das profissões industriais.   
393 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português,1917, p.33. 
394 Penitenciaria Central de Lisboa, relatório apresentado ao ill. E exmo. Sr. Ministro dos Negocios Ecclesiasticos e da 
justiça, pelo director Jeronymo da Cunha Pimentel, 1885, p.11. 
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4.3.2  A capela monumental romântica 

À semelhança da sala do capítulo no segundo piso do redondo, também a capela, no 

terceiro piso, está estratégica e funcionalmente localizada na intersecção geométrica de todas 

as linhas convergentes da estrutura prisional radial. O serviço religioso, de carácter 

obrigatório, era celebrado todos os dias395, sendo assistido pelos presos encerrados nos 

camarotes dos anfiteatros dispostos em torno da capela (fig. 119 e 112). Para o engenheiro 

Ferraz, “a educação moral e religiosa e a profissional são entre os meios moraes aquelles 

que devem ser considerados como os mais efficazes para a reforma do carácter do 

prisioneiro”396 uma vez que, tinham como objectivo “insinuar no espirito do criminoso o 

amor pelo bem, pela justiça, pela família e pela pátria, demonstrando-lhes as vantagens de 

um procedimento honrado, as desgraças a que dá origem o crime e a desobediência às leis, e 

os perigos da reincidência”397. Como já tivemos a oportunidade de constatar, o sistema 

penitenciário do século XIX é fortemente influenciado pelo espírito religioso o que justifica o 

luxo e a riqueza decorativa da capela da Penitenciária de Lisboa, aparentemente forrada a 

mármore, combinandos sob uma abobada monumental, vitrais, estuques, painéis de alto e 

baixo-relevos e estruturas metálicas rendilhadas, com vidros policromados (fig.120), criando 

uma atmosfera religiosa imponente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
395 Regulamento Provisório da Cadeia Geral Penitenciária do Districto da  do Districto da Relação de Lisboa, 1884, artigo 
55º.  
396 Memória descritiva da Penitenciária de Lisboa, Anexo I. 
397 Regulamento Provisório da Cadeia Geral Penitenciária do Districo da Relaçaõ de Lisboa, 1884, artigo 56º, p 18. 

Fig.119 – Padre a celebrar a missa para 
os penitenciários nos anfiteatros. 

Illustração Portugueza. 

Fig.120 – Interior da capela central 

Fig.121 122 – exemplos de 
estuque Scaiola utilizado na 

decoração da capela, imitando 
pedra nobre 
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Todas as superfícies parietais da capela estão cobertas, como refere o contrato com o 

estucador Domingos Affonso d’Oliveira398, 

com estuque “scaiola”399, técnica que 

permite, utilizando gesso, imitar mármore 

polido de várias cores (fig.121 e 122). 

Quanto às paredes abaixo do nível do piso 

da capela, assim como os arcos ogivais 

abertos para cada uma das asas, estão 

cobertos de estuque branco feito em “gesso 

hespanhol”, com uma camada final de cerca 

de três milímetros de espessura400, tendo sido também aplicado “estuque nas abobadilhas da 

construcção metálica da dita capella, [...] branco e liso”401. Molduras de gesso delimitam 

áreas parietais, relevos, panos de abóbada e janelas góticas, dinamizando e integrando as 

várias artes decorativas. 

O espaço sagrado da Penitenciária de Lisboa é coroado por uma monumental cúpula 

de doze panos (fig.123) executados em scaiola, cujas nervuras arrancam de colunelos com 

capitéis vegetalistas, os quais 

marcam a divisão das doze paredes 

do redondo. O fecho da cúpula é 

um florão neobarroco integrado 

num círculo rodeado pelo final das 

molduras de gesso dos panos, 

sugerindo um sol a raiar. Quanto ao 

tambor da cúpula, este é constituído 

por vinte e quatro janelas ogivais, 

preenchidas com vitrais que, 

filtrando a luz exterior, preenchem o interior da capela com uma policromia que remete para o 

                                                           
398 Contracto de 8 de Março de 1879. ANEXO IV (TT-MOPCI, NP 45). Segundo a Ficha de Inventário da DGEMN sobre a Igreja de São 
Roque  (Lisboa), em 1893 / 1894, na grande campanha de obras sob a direcção de António César Mena Júnior,  Domingos Afonso Oliveira 
realizou as pinturas no tecto do sub-coro e guarda em marmoreados fingidos. Realizou também um trabalho de douramento de uma grade de 
ferro na capela do santíssimo Sacramento.  
399 Escaiola é um tipo de estuque que imita o mármore, alabastro, e outras pedras nobres. Na confecção deste material é 
utilizado gesso de melhor qualidade, tintas de diversas cores consoante a pedra a imitar, cimento branco, pedra hume ou 
alúmen. Depois de seco é brunido e polido com materiais próprios como a pedra pomes. Por fim é encerada a superfície com 
cera e aguarás. Como explica João Segurado no seu manual Acabamentos das construções, 1900, (p.153) a scaiola é um 
material muito empregue em armaduras metálicas para melhor suportar o peso, sendo uma técnica cara e dispendiosa.  
400 TT – MOPCI,  NP 45. ANEXO IV. 
401 Idem.  

Fig.124 – Conjunto de vitrais. 

Fig.123 – Panoramica da cúpula da capela central. 
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ambiente das catedrais góticas. O uso do vitral no conjunto das artes decorativas da capela é 

reflexo das tendências internacionais artísticas da época, uma vez que é nos finais do século 

XIX que se assiste a um renovado interesse por esta arte decorativa.402, marcando o seu 

regresso com o espírito do romantismo. Em Portugal, no entanto, a arte vidreira dos finais do 

século XIX era “incipiente e incapaz de fornecer vitrais de qualidade”403 e apenas nos inícios 

do século XX o vitral começa a ser plenamente desenvolvido no contexto português404. 

Cada par de janelas ogivais apresenta um grupo de vitrais, preenchidos com folhas de 

acanto, losângulos e molduras quadrilobadas contendo iconografia (fig.124). Existem três 

grupos distintos de símbolos, que se repetem alternadamente ao longo dos doze pares de 

janelas, intercalando molduras azuis e vermelhas. Ao todo existem dezoito símbolos 

diferentes. Exceptuando três, que se encontram alinhados num mesmo painel e que são; a 

cruz, representativa de Cristo (fig.124); a âncora, a qual representa a persistência na fé cristã; 

e a ave no ninho que alimenta as suas crias com o seu sangue, símbolo de caridade cristã, os 

restantes quinze símbolos estão intrinsecamente relacionados com o culto da tota pulchra, ou 

seja, o culto à Virgem Maria405. A simbologia da Tota Pulchra é retirada de elementos 

poéticos do Cântico dos Cânticos, tendo sido São bernardo o primeiro a fazer tal associação. 

Vários excertos de outros livros sagrados transformam-se também em alegorias líricas, 

constituindo atributos da Virgem Maria, destacando assim a pureza virginal desta, antes da 

concepção física de Cristo, pensamento crucial no contexto teológico medieval e que 

atravessa vários séculos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
402 A problemática do fabrico da vidraça em Portugal entre os séculos XV e XIX” , in O vitral historia conservação e 
restauro, 2002, p.109. 
403 Sérgio José ferreira Vieira, Para a historia do vitral em Portugal no século XX, 2002, P50,  
404 Não encontrámos nenhuma referência de encomenda dos vitrais.   
405 Sobre o tema ler Jane Mary Ayres Bordin, Tota Pulchra: doutrina culto e iconografia da Imaculada Conceição na arte 
Luso-Brasileira : 1560-1760, [ Texto policopiado], 2002. 

Fig.125 -  Virgem Tota Pulchra com os seus 
atributos. Gravura de Thielmen Kerver. 

1505. 

Fig.126 - Purísima Concepcion,  Gravura 
de Manuel Pelequer,  a partir de um 

desenho de  Camaron. Espanha. 
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 A simbologia do culto à Tota Pulchra fica cristalizada desde muito cedo (finais de 

século XV). Ao longo dos tempos, a figura da virgem é reproduzida sob uma filactera com os 

dizeres “Tota Pulchra esta mica mea est mácula non est in te” e rodeada dos atributos que 

caracterizam a sua pureza e força espiritual (fig.125, 126), símbolos esses que foram também 

representados nos vitrais da capela da Penitenciária de Lisboa. Neste sentido, podemos ver 

representados no conjunto: um sol (fig.127), esteticamente semelhante á gravura de Thielmen 

Kerver (fig.125) e representando o brilho da Virgem; a lua (fig.130), que representa a 

formosura; a estrela (fig.133) que remete para a aurora da salvação e luz da manhã que Maria 

traz ao mundo; os lírios (fig.128), que são um símbolo de pureza sendo usados geralmente nas 

anunciações; as rosas (fig.128), um símbolo de beleza; a cidade amuralhada (131), que 

simboliza a virgindade inexpugnável de Maria; a fonte (fig.131), a qual representa a graça de 

Maria, pois dela brotou Cristo, puro como a água cristalina; o ramo de oliveira (fig.134), 

símbolo da preciosidade da Virgem; a representação do jardim fechado, o Hortus Conclusus 

(fig.134), geralmente representado por quatro muros fechados sobre plantas, como na imagem 

barroca de Camaron (Fig.126), mas que na época gótica geralmente surge representado como 

uma área delimitada por gradeamentos de rede isolando uma cruz no centro, tal como 

podemos ver no canto inferior esquerdo da imagem de Thiemen Kerver (fig.125); o poço 

(fig.129), símbolo de virgindade; o espelho (fig.129), objecto que permite reflectir em Maria a 

santidade de Deus, permitindo-lhe ser uma mulher justa e representativa da Justiça; um ramo 

de flores (fig.132), alusivo também às qualidades da virgem; um cedro (fig.132), este ultimo 

símbolo de vida; a representação da torre de David (fig.135), que estabelece uma ligação entre 

a virgem e a inexpugablidade da Igreja; e por último, o que parece ser uma catedral (fig.135), 

que remete para a porta do céu, muito semelhante, esteticamente, à que vemos representada na 

gravura de Thiemen Kerver (fig. 125).  

 

 

 

 

 

Fig.127 – Sol e Cruz. Fig.128 – lírios e rosas. Fig.129 – Poço e espelho. 

Fig.130 – Lua e ancora. Fig.131- Cidade amuralhada e fonte. Fig.132 – Flores e cedro 
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A decoração da capela contempla ainda várias outras decorativas, que conjugadas 

entre si concorrem para criar uma obra total. Um dos elementos decorativos de grande 

impacto são as molduras e os painéis de gesso em baixo e alto-relevo. Tal como o trabalho 

realizado em estuque no restante complexo punitivo, foi também o estucador Domingos 

Affonso d’Oliveira que ficou responsável pela empreitada da decoração interior da capela e 

cujo contrato incluía o trabalho de “modelar e assentar no seu logar doze baixos relevos com 

atributos religiosos”406.  

Cada uma das doze paredes que delimitam a capela estão organizadas axialmente da 

mesma forma (fig.120). No ponto mais alto, entre cada par de janelas ogivais, foram assentes 

cartelas preenchidas com baixo-relevos e ladeadas por palmas de martírio; ao nível do 

arranque das janelas, uma pequena cartela marca o ponto mais alto da parede dinamizando a 

moldura parietal inferior. O centro de cada parede é ocupado por um painel em alto-relevo, de 

grandes dimensões, cujo branco contrasta com um fundo azul, delimitado por moldura e num 

nível inferior, os vértices das molduras que marcam cada um dos doze arcos ogivais rasgados 

nas paredes da capela são coroados por um querubim enquadrado por ferronerie e grinaldas. 

Quanto às doze cartelas que decoram o ponto de arranque da cúpula, situado entre 

cada par de janelas ogivais, imitam ferronerie e são enquadradas por palmas de martírio 

contendo cada uma representação de um símbolo cristão pairando sobre nuvens. Podemos 

assim observar; um livro, que remete para as sagradas escrituras ou para um missal litúrgico 

(fig.136); um crucifixo com esplendor (fig.137); alfaias litúrgicas como as galhetas de água e 

vinho (fig.138); a naveta (Fig.139), utensílio para guardar o incenso queimado pelo turibulo, 

objecto que também surge representado (fig.140). Podemos ainda observar; uma pixide, 

utilizada para guardar as hóstias (Fig.141); uma custódia (fig.142); o cálice sagrado da 

eucaristia (fig.143); o lavabo para a cerimónia de lava mãos (Fig.144); uma arca contendo a 

inscrição “biba a santa relegião” (Fig.145); uma vela cruzada com um apagador de pavios 

(fig. 146); e por último, um paramento de celebração de missa, a estola (Fig.147).  

                                                           
406 TT – MOPCI, NP 45. ANEXO III. 

Fig.133 – Estrela e ave. Fig.134 – Oliveira e horto fechado. Fig.135 – A torre de David e pórtico de 
catedral. 
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Fig.148 -  Estampas do Manual de formador e estucador, 
Thomaz Bordallo Pinheiro, 18--. 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elementos decorativos de maior 

dimensão são os doze painéis em alto-relevo, que 

como observámos, faziam parte da empreitada de 

decoração da capela a qual ficou a cargo de 

Domingos Affonso d’Oliveira. Este utiliza 

esquemas reproduzidos na época em manuais de 

estucadores407, pegando no conceito de 

“emblema”, isto é, um conjunto de objectos que 

remetem para uma profissão ou arte, e substituindo-os por símbolos cristãos (fig. 148). 

 

                                                           
407 Thomaz Bordallo Pinheiro, Manual do formador e estucador, 18--. 

Fig.136 – Cartela com 
missal. 

Fig.137 – Cartela com cruz e 
esplendor. 

Fig.138 – Cartela com galhetas 
da água e do vinho. 

Fig.139 – Cartela com naveta. 

Fig.140 – Cartela com 
insençório. 

Fig.142 – Cartela com custódia. Fig.141 – Cartela com pixide. Fig.143 – Cartela com cálice. 

Fig.144 - Cartela com lavabo. Fig.145 - - Cartela com arca com a 
gravação "BiBa a Santa Religião". 

Fig.146 - Cartela com vela 
e apagador de pavios 

Fig.147 – Cartela com estola 
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Fig.149 – Painel central com crucifixo e 
sudário. 

Os doze painéis parietais, de iconografia cristã, 

apresentam quase todos a mesma estrutura de composição. O 

eixo de cada painel é feito recorrendo a panejamentos 

pendurados, presos a um ornato tipo ferronerie e rematado por 

um elemento fitomórfico de estética rocail. Sobre os 

panejamentos foram cruzados elementos vegetalistas, como a 

palma do martírio, ramos de árvores ou flores, sobre os quais 

são dispostos símbolos cristãos, alfaias litúrgicas, ou outros 

elementos simbólicos que passaremos a descrever.   

O primeiro painel (Fig.149), alinhado com a porta de 

acesso à capela, representa a cruz de Cristo envolta pelo santo sudário. A representação de 

elementos como ramos de videira com parras e uvas, e um molhe de trigo, remetem 

respectivamente para o sangue e o corpo de Cristo. O conjunto é ainda complementado pela 

representação de rosas sobre a cruz de Cristo, flor que simboliza, quando branca, a inocência, 

pureza e virgindade, estando muito associada ao culto mariano408 e também à maçonaria rosa-

cruziana. 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo painel à direita contém a representação de objectos relacionados com a 

paixão de Jesus Cristo (fig.150). Está representada uma corda enrolada numa coluna onde 

Cristo foi amarrado para ser açoitado e espancado, objectos também representados 

respectivamente à esquerda e direita da coluna. Na base da mesma, está representado um 

aspergidor de água benta. A escolha de rosas para integrar a composição do painel, talvez se 

devesse aos espinhos que esta flor apresenta. Se observarmos com mais atenção o fuste e a 

                                                           
408 Os símbolos e seu significado, Jack Tresidder, 2000, p.94. 

Fig.150 – Segundo painel, da paixão de 
Cristo. 

Fig.152 – Quarto painel, das tábuas da lei. Fig.151 – Terceiro painel. 
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base da coluna apercebemo-nos da existência de círculos salientes de estuque, devendo 

corresponder aos locais de fixação dos painéis, aberturas posteriormente tapadas com uma 

camada de estuque.   

A composição do terceiro painel (fig.151) é elaborada sobre a lança que trespassou 

Cristo na cruz, cruzada com uma vara cuja ponta sustenta uma esponja, objecto com o qual os 

romanos envinagraram a boca de Cristo na sua crucificação. Junto das rosas floridas, um 

objecto circular a representar  uma bacia sacerdotal . Aberto sobre a composição, um livro, 

em cuja página esquerda podemos ler a inscrição latina “EGO SUM FILLI DEI”. A envolver 

o livro, um pano, cuja ponta de franja pende entre as pontas de uma estola, que tem a 

respectiva borla enrolada na ponta da lança. 

O painel seguinte (fig.152), de menor complexidade na sua composição, é dominado 

pela representação de um galo, símbolo do Cristo que anuncia o nascimento do dia trazendo 

luz para a humanidade, vencedor das trevas da noite. A ave está representada sobre um livro, 

a Bíblia Sagrada. Num nível inferior a estes elementos estão representadas as tábuas da lei, 

recebidas por Moisés no monte Sinai, esculpidas com dez números romanos alusivos aos dez 

mandamentos. As tábuas, envoltas num cachecol com borlas pendentes, estão representadas à 

frente de uma enorme âncora com grossos elos, formando a respectiva corrente, símbolo de 

perseverança do cristão na sua fé. Como elementos vegetalistas, o estucador apenas 

representou duas flores e duas palmas de martírio, estas cruzadas por detrás da composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quinto painel (Fig.153) é dominado por uma moldura com uma imagem em alto-

relevo de um barco e uma pomba a transportar no bico um pequeno ramo de oliveira. É uma 

representação da Arca de Noé após o dilúvio, quando este envia a ave para se certificar se já 

Fig.153 – Quinto painel, da arca de Noé. 
Fig.154 – Detalhe de lombada de livro 

com data . Fig.155 – Sexto painel, do Imaculado 
Coração de Maria. 
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Fig.156 – Sétimo painel, do Espirito Santo. 

havia terra a descoberto. A pequena moldura, em parte coberta por um tecido, está apoiada em 

dois livros, de capas trabalhadas. Na lombada do livro inferior estão gravadas as palavras 

“BI” talvez bíblia, e o numero “18” talvez o ano em que foi feito (fig. 154). O restante painel 

é composto pela representação de alfaias litúrgicas como, uma naveta, e uma custódia com 

esplendor, e elementos vegetalistas como flores e palmas. 

O sexto painel (fig.155) é dominado por um coração trespassado por uma espada, 

inserido no centro de um esplendor e rodeado por nuvens, numa representação do Imaculado 

Coração de Maria, cujo culto foi popularizado essencialmente no século XIX409.  Por detrás 

estão cruzados uma vela e uma maça, símbolo de poder. No centro do painel podemos 

também observar elementos da crucificação de Cristo, tendo sido representados três cravos 

(pregos) um martelo e uma tenaz, esta referente ao episódio da descida da cruz. Estes 

elementos estão enlaçados por uma fita que se movimenta pelo resto da composição, sendo o 

eixo desta, marcado como habitual, por um panejamento pendente debruado com franjas. Um 

elemento curioso vegetalista é já a representação neste 

painel mariano, de ramos de azinheira, com bolotas, 

árvore que iria ficar fortemente associada às posteriores 

aparições de Fátima. 

O sétimo painel (fig.156) é dedicado à 

representação do Espírito Santo, este simbolizado por uma 

pomba a voar, inserida num esplendor, rodeada por sete 

querubins num enquadramento de nuvens. No nível 

inferior podemos observar a coroa de espinhos da Paixão 

de Cristo, entrelaçada com um cálice da eucaristia sobre o 

qual paira o monograma de Jesus “IHS” com uma cruz 

sobre o H, tal como é representado no símbolo da 

Companhia de Jesus410 (fig.157). À direita podemos ver um estandarte com o anagrama de 

Maria (Ave Maria) (fig.158). Os restantes elementos vegetalistas são a usual palma de 

martírio, espigas de centeio, lírios e ramos de oliveira, atributos como já vimos, também 

marianos.  

 
                                                           
409 Segundo Monsenhor Manuel Amorim, é no século XIX que este culto se populariza, “pois a igreja vai fazer dele a arma 
contra a impiedade, o laicisismo, o anti-claricalismo, o ódio à Igreja e a todas as doutrinas liberais difundidas após a 
Revolução Francesa (...) Em Portugal, com a Revolução Liberal (1820) e depois as leis anti-religiosas – Expulsão das 
Ordens religiosas, Beneplácito Régio, etc. – Generaliza-se o culto ao Imaculado Coração de Maria. (...) As aparições de 
Fátima fizeram reviver este culto e o estenderam a todo o mundo”. O Culto Mariano no Arciprestado de Vila do Conde e 
Póvoa de Varzim, 2003, p. 70. 
410 Os serviços religiosos da Penitenciária eram assegurados pelos padres do colégio da Companhia de Jesus de Campolide. 
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Ao lado do painel do Espírito Santo, está o de Deus Pai (Fig.159), simbolizado pelo 

olho resplandecente inserido num triângulo, (também um símbolo maçónico). Num nível 

inferior, surge a representação do cordeiro de Deus, o Agnus Dei, numa alusão a Jesus Cristo 

que também tirou o pecado do mundo. O cordeiro aparece representado com o respectivo 

estandarte no qual estão erradamente gravadas as palavras “Agnos Dei” em vez do correcto 

“Agnus Dei”(fig.160) . O cordeiro está representado sobre o livro do apocalipse com os seus 

sete selos por quebrar, contendo cada selo o monograma de Jesus,“IHS”. Um turíbulo 

pendente marca o eixo desta composição, ladeada por elementos vegetalistas como a palma 

do martírio e um arbusto. Podemos ainda observar por detrás, um estandarte cruzado com 

uma vela a arder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nono painel tem como representação central uma coroa e dois dados (fig.161). O 

símbolo real é uma alusão à linhagem do rei David da qual faz parte Jesus Cristo. Quanto aos 

elementos de jogo, estes remetem para o episódio da crucificação, no momento em que 

soldados romanos disputam lançando dados, as vestes de Cristo. No lado superior direito 

podemos observar uma cruz com uma pequena placa no seu topo, colocada durante a 

Fig.157 – Detalhe do cálice e do estandarte do sétimo 
painel 

Fig.158 – À esquerda, o simbolo da Companhia de Jesus, à 
direita, a representação do anagrama da Virgem Maria. 

Fig.159 – Oitavo painel Deus Pai e o cordeiro. Fig.160 – Detalhe do estandarte do 
oitavo painel. 

Fig.161 – Nono painel. 
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crucificação por um soldado romano, com as iniciais “INRJ” do latim “Iesus Nazarenus Rex 

Iudeorum” que significa “Jesus Cristo Rei dos judeus”. No lado superior esquerdo podemos 

observar um cacho de uvas, numa alusão ao sangue de Cristo. Por debaixo da coroa e envolto 

num panejamento, um livro representando a Bíblia, está acompanhada de alfaias religiosas, 

como o cálice da eucaristia e as galhetas de água e vinho. Elementos reproduzidos 

obedecendo à estética da prataria de finais do século XIX, no preenchimento das zonas 

inferiores das peças com canelados. Para além do cruzamento de uma palma de martírio com 

um arbusto, o artista colocou no eixo inferior da composição, sobre as pontas do panejamento, 

um cesto de vime com várias flores.  

O décimo painel é dominado pela figura duma ave num ninho, a alimentar as crias 

com o seu próprio sangue (fig.162). Representação ambígua, tanto pode simbolizar o amor de 

Cristo pelas almas cristãs ou a caridade cristã, como pode ser entendido como um símbolo 

maçónico411. Num nível inferior, uma arca adornada por querubins nos cantos superiores e  

equipada com aros laterais para serem colocadas varas de transporte, também reproduzidas, 

representa a Arca da Aliança. Na parte inferior do painel, enrolado no mesmo panejamento 

que passa pela Arca, existe uma jarra de canelados, representada sobre uma torcha inclinada 

para o chão, a qual lança chamas em direcção aos céus, atingindo o topo do painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O décimo primeiro painel tem, como tema central, a relíquia de Santa Verónica, ou 

seja, o pano com o qual a santa limpou a fronte de Jesus, aquando da queda deste a caminho 

                                                           
411 Desde os primeiros tempos medievais em que se começou a usar o pelicano como símbolo cristão este era sempre, salvos 
algumas excepções de erro, representado a picar-se no lado direito, correspondendo ao lanho que foi feito a Cristo com a 
ponta de uma lança durante a crucificação. No entanto, no século XVIII, com a emergência da franco-maçonaria esta utilizou 
símbolos cristãos para se identificar, entre eles o de pelicano, mas com uma regra sempre fixa que os simbolizava, o pelicano 
picava-se sempre do lado esquerdo. Louis Charbonneau-Lassay, El bestiário de Cristo, 1997, p.566.   

Fig.162 – Decimo painel da arca da 
aliança e da ave que alimenta as crias. 

Fig.163 – Decimo primeiro painel. Fig.164 – Decimo segundo painel, da 
paixão de Cristo. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

do calvário, tendo ficado nele gravado a respectiva imagem divina (fig.163). Esta relíquia está 

assim representada aberta, contendo a face de Cristo nele esculpido. Na parte superior, um 

livro (Bíblia ou missal) com lírios, flor associada à virgindade de Maria e geralmente 

representada na anunciação, transportada pelo arcanjo São Gabriel (também pode ser uma 

alusão a São José, marido de Maria). A Bíblia está superiormente ladeada por um bordão e 

uma vela, que se cruzam com uma torcha a arder. Num nível inferior está representado um 

lavabo e ramos de uma árvore (talvez azevinho) tudo ligado por filacteras com franjas. 

 O décimo segundo painel contém a representação dos elementos simbólicos da paixão 

de Cristo (fig.164). Fazem parte da composição, a escada do episódio da descida da cruz, a 

coroa de espinhos entrelaçada no panejamento axial, e uma trombeta, esta utilizada pelos 

anjos para anunciarem as boas novas ou o fim do mundo, conforme descrito no livro do 

Apocalipse, ou ainda por questões musicais, uma vez que foi representado no lado esquerdo 

superior um comprido livro aberto, cujas folhas contém inscritas linhas de pentagramas 

musicais (pautas). Este painel está profusamente decorado com elementos vegetalistas.  

A iconografia representada nos vários painéis pode, para além da sua leitura cristã, ter 

também uma conotação maçónica, pois os elementos iconográficos são idênticos. É o caso do 

pelicano, do cordeiro, do sol e da lua, da coluna do galo, das tábuas da lei e do triangulo 

resplandecente com o olho (fig. 165). 

    

 

 

 

 

Também é curioso referir que os vários trabalhos realizados em estuque para a 

Penitenciária tem duas vertentes, uma mais industrial representada pelos tectos das salas e 

outra mais artesanal, artística e de maior complexidade como é o caso dos painéis de maior 

dimensão da capela. Curiosamente encontrámos uma possível ligação entre o trabalho de 

estuque realizado para a Penitenciária e o realizado para a actual Igreja Paroquial de Santo 

António de Campolide, localizada por detrás da Penitenciária e construída também entre 

Dezembro de 1879 e Abril de 1884, portanto coincidente com as obras da cidade punitiva. 

Para além da clara influência neogótica da fachada (fig.166), no seu interior encontramos “um 

Fig.165 – Símbolos maçónicos do Dictionnaire illustré de Franc-Maçonnerie. 
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Fig.168 – Painel de estuque da sacristia. 

dos raros exemplos de utilização de estuques num espaço religioso edificado no último 

quartel do século XIX”412. Alguns desses estuques apresentam semelhanças com o trabalho 

realizado na Penitenciária, é o caso dos marmoreados imitados pela técnica de scaiola; os 

estuques de tecto, que são exactamente iguais em algumas peças aplicadas (fig.167) e o 

exemplo do tecto da sacristia, que apresenta um painel de estuque, não tão relevado como os 

painéis da capela da Penitenciária, mas que revela a mesma lógica de organização e alfaias 

litúrgicas (fig.168).  

 

 

 

 

A capela da Penitenciária de Lisboa, para além de 

reunir no seu equipamento decorativo o estuque e o vidro, 

integra ainda o aço, presente nos arcos ogivais rasgados nas 

respectivas paredes e de estética neogótica (fig.169). Seis dos arcos quebrados nascem no piso 

na capela e abrem directamente para as alas, funcionando como janelas. Os restantes cinco, de 

maior altura, nascem no segundo piso do redondo e abrem para cada um dos anfiteatros, 

localizados entre cada uma das alas (fig. 119). O décimo segundo arco é a porta de acesso ao 

espaço sagrado, realizada em madeira de casquinha e almofadada pelas duas faces413 

(fig.170). A parte superior de cada um dos arcos ogivais está preenchida por um rendilhado 

metálico neogótico preenchido com vidros policromados, sendo de tipologia diferente as que 

dão para as alas das que dão para os anfiteatros. A marcar cada um dos vértices dos arcos um 

foi colocado querubim com grinaldas (fig.171). 

 

 

 

                                                           
412 Isabel Mayer Godinho Mendonça, “Estuques decorativos; A evolução das formas (Sécs. XVI a XIX)”. 2009, p.68. A 
autora refere desconhecer os nomes dos mestres que ali trabalharam. 
413 Em Agosto de 1879 dá entrada no estaleiro da Penitenciária, da companhia Mardel & Magalhães, “1 porta de madeira de 
casquinha para a capella, com almofadas pelas duas faces, com ferragem e assentamento no seu logar”.  TT – MOPCI, NP 
432, p.221. 

Fig.166 e 167- Igreja de Santo António de Campolide de aspecto neogótico e 
aplicação de estuque em um dos tectos. 
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Fig.172 - Pavimento em 
mosaico de pontas de 

diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

Assente num estrado em parquet414, estava colocado no centro 

da capela “um sacrário sobcedaneo altar e degraus,”415, com 

“douradura a ouro fino, com burnidos e foscos nos logares 

competentes”416. Foram também encomendados seis castiçais e uma 

cruz com esplendor 417 com dourados de ouro fino418. Quanto ao 

pavimento, este é realizado em ladrilhos representando pontas de 

diamante, de marca espanhola (Fig.172). 

O luxo da capela da Penitenciária causa impacto em quem a 

visita, como podemos ver pelas palavras de Libanio Batista Ferreira 

que a descreve num artigo publicado em 1894 no periódico O 

Occidente: 

“Aqui há tudo!  Luz, perfume, uncção... um não sei que, que os deslumbra, que os 

encanta, que os embriaga, que os faz sentir um rápido mas delicioso esquecimento. E não é 

só a ideia de Deus, a quem esse lugar é consagrado, que me enthusiasma e commove, ao 

contemplar essa maravilhosa concepção-, é ainda mais a arte, a eterna sacerdotisa, que 

queima em holocausto o coração do coração dos seus idolatras, pela maneira como 

comprehendeu que n’uma jaula d’aquellas, só alli, bem alto, dominando todo o edificio, 

impondo-se pela grandeza majestosa da sua forma, e pela irradiação da sua formosura, é que 

                                                           
414Feito em Julho de 1879 pela empresa Mardel & Magalhães “Mão d’obra e assentamento do parquet para o estrado da 
capella da Penitenciária central”. TT – MOPCI, NP 432, p. 221. 
415 Contracto de 21 de Abril de 1880 com Cezar Coelho & Cunha, TT – MOPCI, NP 45, p.41. 
416 TT -  MOPCI, NP 45, p.58.  
417 TT – MOPCI, NP 45, p. 66. 
418 O mesmo contrato prevê um arcaz de madeira e respectivos acessórios para a sacristia da capela. TT – MOPCI, NP 45, p. 
65.  

Fig.169 – Seis dos doze arcos ogivais da capela central, 
policromados. 

Fig.170 - Porta de acesso à 
capela, em casquinha com 

almofadas. 

Fig.171 – detalhe de um dos querubins que 
adornam os vértices dos arcos ogivais da 

capela. 
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se devia erguer, sereno, calmo, simples e puro á adoração de taes hyenas, o altar da 

Divindade! Visto uma vez, nunca mais se esquece!”419   

De facto a capela da Penitenciária de Lisboa constitui exemplo único no património 

português edificado nos finais do século XIX, sendo recriado, através da engenharia, um 

monumental espaço sagrado em que o uso do vitral, do estuque, do vidro e do aço, concorrem 

para criar uma monumental obra de arte sagrada, exemplar no nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. As Alas  

O acesso a cada uma das seis alas da estrutura Penitenciária é feito através do redondo, 

onde existem seis arcos ogivais, os quais marcam o arranque de cada uma das alas, 

identificadas alfabeticamente no respectivo gradão pelas letras A, B, C ,D, E e F, sendo as 

maiores a ala B e E, paralelas aos edifícios de habitação (fig.45). Cada ala é um enorme corpo 

rectangular, vazado no centro e ladeado por quatro pisos de celas dispostas paralelamente e 

cujas portas abrem para o corredor central. Três pisos pertencem a um mesmo espaço coroado 

por uma abobada de berço, constituindo o quarto piso um nível inferior (fig.173 e 174).  

                                                           
419 O Occidente nº557, 1894, p.139. 

Fig.173 - Corte de uma das alas. Desenho de Ricardo Ferraz. 
1873. 
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O topo de cada uma das alas é rasgado por uma enorme janela ogival de três luzes, 

preenchida com vidros coloridos, recriando o ambiente de uma catedral gótica (Fig.175). A 

abertura destas grandes janelas permitia a livre circulação de correntes de ar no interior de 

toda a estrutura prisional, evitando ambientes viciados tão prejudiciais à saúde. Inicialmente 

desprovidas de grades de ferro exteriores, o que constituía uma grave lacuna de segurança 

uma vez que as janelas estavam à altura dos telhados dos torreões de vigilância, estas foram 

assentes em 1894 (fig.176), no seguimento de um pedido do director420.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 No interior das alas, escadas de ferro situadas no início ou nos topos de cada ala, 

estabelecem a comunicação com as galerias de ferro do segundo e terceiro pisos, percorrendo 

paralelamente as faces da ala em toda a sua extensão e sustentadas por consolas metálicas de 

desenho neogótico (Fig.177). Em vários pontos das galerias, a existência de passadiços 

facilitam a circulação nos pisos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
420

 TT – MOPCI, 487, processo nº 36. 

Fig.174 – Interior de uma das alas ainda por 
terminar, c.1880. 

Fig.175 – Interior da ala A com janelão 
de topo, policromado. 

Fig.176 – Exterior de um dos topos das alas. 

Fig.177 – Estruturas metálicas que percorrem os 
vários pisos e permitem o acesso as celas. 

Fig.179 – Vista do pátio da ala A e B e localização de um 
dos pontos de acesso aos baixos e a outras áreas do 
complexo punitivo, hoje denominados “Os Quatro 

Caminhos”. 

Fig.178 – Acesso exterior 
a todas as zonas da cidade 

punitiva sem cruzar as 
áreas prisionais 
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Fig.180 - Rampas de acesso para as 
carroças que abasteciam as várias áreas 

da Penitenciária, localizadas entre as alas 
A e B. 

Fig.181  - Baixos da ala E, 
onde funcionavam as 

oficinas. 

O acesso aos pisos subterrâneos, ou baixos, era feito quer pelo interior das alas, 

através de escadas localizadas no inicio ou topo destas, quer pelo exterior. No nível térreo, o 

corpo das alas são desarticuladas do corpo central do redondo, criando pontos de passagem 

em todo o perímetro do coração da estrutura radial (fig.178 e 

179). Este circuito possibilita assim um rápido acesso às 

várias áreas da cidade punitiva sem haver a necessidade de 

interferir ou cruzar os espaços prisionais superiores. Desta 

forma, os empregados da Penitenciária podiam facilmente 

aceder às oficinas dos pisos térreos, através de portas 

localizadas exteriormente no arranque das respectivas alas, e 

às áreas descobertas entre as alas, onde estavam instaladas as 

cozinhas, o gasómetro e a lavandaria. O acesso a este circuito exterior era feito entre as alas A 

e B, local equipado com rampas, alargadas em 1894421, para facilitar o acesso das carroças de 

abastecimentos dos vários serviços da Penitenciária (fig.180). 

Apesar de existirem quatro pisos de celas, as do piso térreo não eram habitadas. 

Pensadas como uma caixa-de-ar, criavam um vazio entre o solo e as 

celas do primeiro piso garantindo assim um melhor isolamento, 

reduzindo os excessos de humidade que resultariam de um contacto 

directo com o solo. Os pisos inferiores estavam  reservados a vários 

serviços da Penitenciária como arrecadações, oficinas (fig.181) e celas 

disciplinares. Como já constatámos, um dos pilares basilares do 

sistema penitenciário do século XIX era o trabalho, estando 

contemplada a sua obrigatoriedade, salvo algumas excepções, no 

regulamento da Penitenciária. O sistema de isolamento permanente 

filadélfiano não permitia grandes oficinas de trabalho, apostando essencialmente numa 

indústria que fosse exequível nas celas individuais. Em caso de necessidade, o preso pediria 

auxílio aos guardas, que deveriam “ser escolhidos entre os artistas do officio que se exerce na 

prisão”422. Em alguns casos, resultando das especificidades de ofícios como carpintaria, 

                                                           
421 O orçamento para a construção das rampas de acesso situado entre a ala A e B é apresentado a 3 de Abril de Junho de 
1895 pelo engenheiro Gabriel Ferraz, incluindo também o assentamento de seis grades de ferro nas janelas dos topos das alas 
(de A a F), cuja parte superior dos observatórios se encontravam quase ao mesmo nível das janelas o que permitia uma fácil 
fuga. Orçamento aprovado pela portaria de 27 de Julho de 1895. TT – MOPCI, 487, processo nº 36. 
422 Memória descritiva da Penitenciária, Anexo I. 
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várias celas dos pisos subterrâneos (ala E e B) eram unidas para criar espaços laborais mais 

amplos423.  

As coberturas das alas, denominadas como mezzaninos, foram construídas com uma 

estrutura metálica, em “asnas de ferro à Polonceau”424 (Fig.182). A área central das asnas, 

ocupada por centenas de vidraças425 (fig.183)426 criam um lanternim contínuo ocupando toda 

a extensão dos telhados (fig.184), proporcionando desta forma uma iluminação zenital, que 

inunda os interiores das alas graças às várias clarabóias de metal e vidro, rasgadas ao longo 

das abobadas de berço, existindo três no caso das alas mais pequenas e cinco nas maiores. 

(fig.174). A luminosidade atingia também os pisos térreos graças a clarabóias rasgadas ao 

longo do primeiro piso de cada uma das alas (fig.181).  

 

 

 

 

 

 

A comunicação entre os vários mezzaninos é possível, graças a 

galerias metálicas adossadas às paredes exteriores dos anfiteatros, 

localizadas próximo da empena (Fig.185) e ao nível dos sótãos. 

Destas galerias é também possível obter uma visão perfeita das faces 

exteriores das alas opostas entre si, e controlar com eficácia as áreas 

abertas entre cada um dos raios. 

                                                           
423 Vários trabalhos importantes foram aqui realizados, como o conjunto de mesa e cadeiras oferecidas ao rei D. Carlos e que 
se encontram actualmente numa das salas do convento de Mafra. 
424 Para detalhes mais técnicos ver Thomaz Bordallo Pinheiro, Trabalhos de serralharia civil, 1906, p.209.  
425 No século XIX, com a Exposição Universal de Londres, no Crystal Palace, a vidraça passa a ganhar um estatuto de grande 
material de construção “iniciando um novo percurso histórico como material de revestimento de grandes superfícies 
construídas” beneficiando das técnicas industriais de produção, Jorge Custódio A problemática do fabrico da vidraça em 
Portugal entre os séculos XV e XIX, in O vitral Historia, Conservação e Restauro, 2000, p 94.  
426 Existem vários registos de entrada de vidraças nos livros das obras. A empresa Lima Mora e Comp. fornece 5304 vidros 
riscados para 442 vidraças em Janeiro de 1878 (TT – MOPCI, NP 432, p. 18). A empresa Eduardo Nunes da Motta forneceu 
em Novembro de 1880, 666 vidros para as clarabóias do telhado, 2220 vidraças para as janelas das alas e 129 para as 
clarabóias da abóbada. (TT – MOPCI, NP 45, p. 57, 59 e 64). 

Fig.182 - Asnas de telhado à 
polonceau, imagem de Acabamentos 
das construções, Thomaz Bordallo 

Pinheiro. 

Fig.183 – Interior de um dos mezaninos, com 
lanternins ao longo de toda a empena do 

telhado. 

Fig.184 – Lanternins de vidraças que percorrem  
as empenas de todo os telhados da estrutura 

prisional, permitindo a iluminação dos espaços 
internos. 

Fig.185 – Varandas metálicas 
que permitem a comunicação 
entre os sótãos, localizadas 

entre cada uma das alas. 
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Fig.186 -  Ventiladores abertos para ajudar a 
arrefecer o interior das alas. 

A cobertura original dos telhados era em placas de lousa (ardósia). O engenheiro 

André de Proença Vieira chama a atenção para o facto de a ardósia ser um material muito 

frágil, partindo-se facilmente com as violentas correntes atmosféricas, o que criava grandes 

dificuldades em caso de reparação, uma vez que os operários 

partiam muitas peças ao se deslocarem sobre estas para 

chegar às que deveriam ser substituídas. Mas esta não era a 

consequência mais grave da escolha deste material, o qual 

estava em “desacordo” com as condições climatéricas do nosso país. Apesar da ardósia ser 

um material mais leve, económico e de fácil colocação, tinha o inconveniente de absorver 

uma grande quantidade de calor, aumentando bastante as temperaturas no interior do edifício 

especialmente nas salas dos anfiteatros. Este problema, agravado pela falta de ventiladores 

nos telhados, obriga mesmo à construção de um forro para os depósitos de água localizados 

nos vãos dos mezzaninos, para proteger a temperatura da água427. Sendo a substituição da 

cobertura de lousa muito dispendiosa, uma vez que obrigaria a descravar as cantoneiras de 

ferro onde estavam afixados os rectângulos de ardósia, tornando-se necessário preparar 

novamente a estrutura metálica para receber o sistema da telha Progresso428, tenta-se resolver 

o problema pela abertura de vinte e seis lanternins de ventilação em vários pontos das 

empenas dos telhados (fig.186). Isto permitiria assim aumentar a ventilação, ajudada pelas já 

existentes três frestas na parte superior da parede exterior dos topos das alas (fig.176), e 

provocar desta forma, o arrefecimento no interior dos sótãos429 e consequentemente das alas e 

anfiteatros. A ineficácia desta medida obriga a que as lousas fossem definitivamente 

substituídas por telha430. Para não se tornar uma despesa avultada, as coberturas foram sendo 

mudadas gradualmente, servindo as ardósias retiradas nos respectivos anos para reparar os 

restantes telhados em vias de substituição431. 

Os mezzaninos estavam também apetrechados com um complexo sistema colector de 

águas da chuva, a qual era escoada através de algerozes internos, localizados ao longo das 

cimalhas. A Penitenciária era também abastecida pelo depósito de Pombal, localizado nas 

proximidades, tendo sido esta uma das razões pela qual este local foi escolhido em 1864 para 

construir o complexo punitivo. As águas da Companhia, armazenadas em depósitos 

                                                           
427 TT – MOPCI, maço 488, processo nº 5. 
428 Para os materiais e técnicas de construção civil da época ver João Emílio dos Santos Segurado, Acabamento das 
construções, , Livraria Bertrand, 1900. 
429 TT – MOPCI, maço 488, processo nº5.  
430 TT – MOPCI, maço 488, processo nº 5. 
431 TT – MOPCI, maço 465, processo nº37. 
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Fig.187 - - Deposito de água 
com seis compartimentos, 

correspondendo cada uma à 
ração diária de agua por cela. 

Fig.188 - Pátios de passeio bem visíveis na 
planta topográfica de Lisboa de 1909, da 

responsabilidade de Júlio Vieira da Silva Pinto, 
GEO 

subterrâneos situados na rotunda, eram elevadas pelos presos, através de bombas 

implementadas nos primeiros pisos das alas A e F, a reservatórios de ferro localizados nos 

mezzaninos.  

A água limpa e corrente era fundamental no contexto do 

sistema penitenciário dando aplicabilidade aos princípios das 

ciências higiénicas que despontaram ao longo do século XIX. 

Assim cada cela estava equipada com um lavatório e uma torneira, 

para dar resposta às necessidades higiénicas do penitenciário e para 

evitar os desperdícios foi criado um complexo sistema de dosagem 

de água às celas. Para tal, existiam ao longo dos sótãos, vários 

tanques de ferro divididos em seis compartimentos432 (fig.187), 

correspondendo cada compartimento a uma cela. A água nestes 

pequenos tanques transbordava de uns para outros, até estarem todos cheios, ocasião em que 

um tubo de esgoto levava o excesso das águas a um tanque regulador, o qual, enchendo-se, 

movia uma torneira de bóia que selava o tubo de alimentação. Para encher novamente os seis 

compartimentos de cada tanque, bastava despejar os tanques reguladores, utilizando uma 

torneira especial. Este sistema permitia que fosse fornecida diariamente a quantidade exacta 

de água a cada uma das 588 celas, evitando desperdícios. 

 

 

4.3.4  Os pátios de isolamento 

O sistema penitenciário exigia que o recluso 

praticasse diariamente exercício físico ao ar livre, 

actividade essencial para a manutenção de uma boa saúde 

e condição física, contrariando a inactividade inerente à 

reclusão celular. Contudo, obedecendo aos pressupostos 

filadelfianos, esta actividade tinha também de ser 

praticada num total isolamento. Esta exigência obriga os 

engenheiros do século XIX a criar novas soluções 

                                                           
432 TT – MOPCI, NP 45, p.12. 
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arquitectónicas, concebendo assim secções de pequenos pátios triangulares, dispostos em 

torno de um ponto de vigilância, materializando também aqui o conceito de panoptismo. No 

caso da Penitenciária de Lisboa, estes pátios estavam localizados no topo de cada uma das 

alas, dispostos em redor de um torreão ameado. (fig.37 e 188). Estes cerca de cem passeios 

individuais, possibilitavam proporcionar uma hora de exercício diário a toda a população 

prisional, sem interferir com outras actividades e demais serviços da Penitenciária.  

 

 

 

 

 

 

Quanto aos pátios isolados localizados nos topos de cada uma das alas, estes estavam 

ligados a torreões abertos interiormente para a respectiva ala e contendo pequenas aberturas 

seteiradas em toda a sua extensão curva. A cada uma das frestas correspondia a visão de um 

pátio. Um só guarda, posicionado na convergência de todos os pátios, conseguia exercer uma 

eficaz vigilância sobre cada um dos presos que faziam exercício nos recreios de isolamento 

posicionados inferiormente (fig.189). Tendo em conta a lotação da Penitenciária e para se 

conseguir proporcionar diariamente as horas de exercício a toda a população Penitenciária, 

foram criados mais quatro torreões circulares com pátios em leque, posicionados 

paralelamente no fim de cada uma das alas maiores (B e E). O acesso a estes e respectivos 

torreões de controlo, era efectuado pelo interior das respectivas alas, através da décima porta a 

contar dos topos (fig. 45).  

O acesso a cada um dos pátios era feito através de gradões (fig.191). Cada um destes 

espaços isolados continha uma área jardinada triangular e na extremidade gradeada, um 

alpendre para abrigar o preso em caso de chuva (fig.192 e 193). Um caminho de ronda 

permitia aos guardas prisionais efectuar uma eficaz vigilância ao percorrerem exteriormente 

todos os pátios (Fig.194).  

 

 

Fig.189 - Fotografia de Francesco Rocchini da 
construção dos pátios isolados. C. 1880. 

Fig.191 – Gradões 
de acesso a cada um 

dos pátios. 

Fig.190 - Torreão de vigilância e respectivos pátios de 
isolamento, laterais à ala B. 
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Fig.195 - Cela da Penitenciária de 
Lisboa. Desenho de  Ricardo Ferraz. 

 
  

 

 

 

 

 

 

4.3.5 A cela, o microcosmo celular penitenciário 

Como já vimos, o regime de isolamento do sistema 

penitenciário do século XIX condiciona e define a estrutura 

arquitectónica prisional renegando os espaços comuns de 

reclusão (enxovias) e concebendo alinhamentos de “cellulas” 

individuais. O espaço celular adquire maior ou menor 

importância técnica consoante o regime penitenciário. No 

contexto auburniano a cela apenas é importante para os períodos 

de descanso do penitenciário. Por oposição, no contexto 

filadélfiano a cela adquire uma importância vital e fulcral em 

todo o processo de regeneração, pois é nela que o Penitenciário 

vai cumprir todo o seu tempo e auto-regenerar-se. Assim, o 

espaço celular foi alvo de largos estudos no século XIX, para se 

estabelecerem as medidas ideais deste microcosmo, no sentido de recriar perfeitas condições 

de habitabilidade para assim potenciar o processo regenerativo, não danificando a saúde do 

penitenciário.  

Com uma altura de 3,40 mt até ao fecho da abóbada de tijolo e 4 metros de 

comprimento por 2,30 de largura (fig.195), as celas, estucadas da Penitenciária são revestidas 

pelo extradorso de uma camada de “beton” e asfalto, formando assim o pavimento superior. 

Cada piso das alas maiores (B e E) suporta vinte e quatro celas de cada lado, e as mais 

pequenas (A, C e F) catorze, num total de 624 (sem contabilizar as celas dos pisos 

subterrâneos). No entanto, nem todas estavam destinadas a receber presos, tendo sido algumas 

Fig.192 - Penitenciário no pátio, ao 
fundo o gradão e torre de vigilância. 

Fig.193 – Cada pátio tinha um pequeno 
jardim triangular e um alpendre para 
albergar o penitenciário em caso de 

chuva. 

Fig.194 - Graças ao caminho de ronda os guardas 
podiam percorrer todos os pátios de isolamento. 
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convertidas em parlatórios (oito), passagens para torreões laterais de passeios (quatro) e locais 

de despejo de dejectos em fossas móveis (duas por piso de cada ala). Quando a Penitenciária 

abre em 1885 a lotação era de quinhentas e oitenta e oito celas, como se pode verificar pelas 

últimas encomendas como as chapas de presos, numeradas de um até quinhentos e oitenta e 

oito, contendo a impressão da coroa real e das letras P.C.L. (Penitenciária Central de Lisboa) 

e 588 escovas de fato, 588 pás de limpeza ou as 588 tigelas e 588 púcaros de estanho433.  

Foram também contempladas celas de castigo, estas de porta dupla, para reprimir 

“qualquer acto rebelde por parte dos presos”. Estas, localizadas nos baixos das alas A e C, 

continham portas duplas, constituindo duas tipologias, “umas chamadas claras e outras 

escuras, correspondendo aquelas ao castigo mais brando e estas ao mais rigoroso”434, numa 

clara alusão ao tão utilizado “segredo”. Como mobília estas celas disciplinares continham 

apenas um estrado de madeira, fixo ao chão, para nele ser colocado uma esteira. Existiam 

também celas apropriadas para presos epilépticos, almofadas até uma altura de segurança e 

forradas com colchões para que o preso não se magoasse durante um dos seus ataques435.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 As portas das celas são chapeadas em ferro pelo lado interior, abrindo para dentro da 

própria cela. Cada uma está munida de uma pequena abertura (portinhola) com fechadura 

(Fig.196) que permitia a fácil introdução de comida e objectos na cela sem haver a 

necessidade de abrir a porta (fig.197). Um pequeno óculo ou “espião” permitia ao guarda 

observar o preso dentro do seu mundo celular. Cada cela estava também equipada com um 

mecanismo que quando accionado pelo preso, fazia soar uma campainha e cair uma placa no 

exterior, junto à porta, permitindo chamar a atenção do guarda de serviço, facilitando a 

identificação da cela que pedia ajuda. Uma janela oposta à porta, delimitada por três grossas 

barras metálicas impedia a fuga do penitenciário e estava equipada com uma estrutura de 

                                                           
433 TT – MOPCI, NP 45, p.78. 
434 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.43. 
435 Jornal Branco e Preto, 7 de Março de 1897, p. 362. 

Fig.196 e 197 - Porta de cela, com portinhola e 
espião. Guarda a distribuir as refeições 

Fig.198 e 199 – Interior de uma cela, equipada com mobiliário indispensável às 
necessidades diárias do penitenciário. 
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metal de abertura regulável e preenchida por vidraças o que permitia a iluminação diurna. 

Durante a noite, a iluminação era efectuada por um bico de gás.  

 Todas as celas continham nas paredes um crucifixo436 e duas molduras, contendo 

estas, uma impressão dos deveres dos presos e das máximas morais religiosas. O restante 

espaço de cada uma das celas era ocupado com uma cama de ferro, cuja cabeceira servia 

simultaneamente de mesa, um banco e uma torneira com lavatório (fig198 e 199), equipado 

com um tubo de esgoto especial, para evitar que os presos pudessem comunicar entre si 

através da canalização437.  

Uma das grandes preocupações de Ferraz ao conceber a Penitenciária, foi determinar 

exactamente “Qual o melhor systema de ventilação e saneamento geral das cellas”438 para 

garantir um ambiente saudável preservando assim a saúde do penitenciário. Apesar da 

canalização dos lavatórios, não foi contemplada, como em outras Penitenciárias da época, 

uma sanita com descarga de água para as necessidades fisiológicas do penitenciário. Segundo 

Ferraz, o sistema de latrinas dentro das celas estava ultrapassado e não era já usado nas 

grandes Penitenciárias439 sendo de opinião de que um sistema de saneamento fixo exigia 

materiais adequados para evitar infiltrações no subsolo e para o engenheiro, “num país como o 

nosso, sujeito a abalos de terra, ninguém pode assegurar que esta condição se conseguira 

por um modo permanente”440. Por outro lado, defendeu que o estado deteriorado da 

canalização da rede de saneamento da cidade de Lisboa não permitiria tal sobrecarga de 

“elementos de infecção”. Por estes motivos, Júlio Ferraz considera que “o systema de fossas 

móveis produz resultados satisfatórios, e ainda uma fonte de receita importante, attenta a 

população do edifício”.  

No entanto, apesar de ter sido construído sob a Penitenciária um sistema de esgotos, 

ligando esta a várias zonas de saneamento à sua volta441, Ferraz optou por implementar, à 

semelhança de Petonville e Louvaina, o sistema de vaso inodoro de cobre, com “fechadura 

hydraulica”. Este era encerrado num pequeno vão localizado ao lado da porta da cela, sendo 

os maus odores eliminados graças a tubos de ventilação instalados para o efeito442. Os presos, 

                                                           
436 Contrato de Janeiro de 1885, com Francisco Celestino Dias, para fornecimento de 588 crucifixos de metal amarelo. TT – 
MOPCI, NP 45, p.70. 
437 A Penitenciária: Planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p. 21. 
438 Memória Descritiva da Penitenciária de Lisboa, Anexo I. 
439 Idem. 
440 Idem. 
441 A entrada de 31 de Agosto de 1884, do livro de custos das obras da Penitenciária, refere gastos com o Saneamento da 
Ribeira d´ Alcântara e continuação do cano da Penitenciária TT – MOPCI, NP 174, p.79. 
442 Ao longo dos tempos os vasos inodoros foram sendo substituídos por simples baldes de plástico (talvez por falta de 
verbas), os quais foram sendo guardados dentro da própria cela o que deteriorava as condições de higiene da mesma, 
agravado pela sobrelotação das celas, inicialmente pensadas para uma única pessoa e chegando em 1996 a ter quatro presos. 
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quando saiam das suas celas para irem para o pátio, levavam consigo o vaso inodoro 

deixando-o na última cela de cada piso, onde outro penitenciário se ocupava da sua limpeza. 

No regresso à respectiva cela, o preso transportava consigo o vaso inodoro já limpo. Este 

processo de despejo e limpeza dos vasos, exigia a utilização de fossas móveis, estas mais 

eficazes, segundo Ferraz, pois desta forma podia-se “aproveitar as matérias excrementais sem 

o inconveniente da sua mistura com uma grande quantidade de água”443.  

Paralelamente às preocupações com o saneamento, a qualidade do ar no interior das 

celas foi outra das grandes preocupações da arquitectura Penitenciária do século XIX. Entre 

as várias soluções de ventilação seguidas na época (fig.200), cada arquitecto escolhia a que 

considerava mais indicada. Contrariamente ao sistema utilizado em outras Penitenciárias, que 

usavam uma fonte de calor artificial para criar uma dinâmica de movimento e renovação do ar 

dentro dos espaços prisionais, Ferraz escolheu para o projecto português o sistema de 

ventilação natural, por ser mais económico e também em uso na Penitenciária de Louvaina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cela estava equipada com “cinco ventiladores que eram destinados ao 

arejamento e aquecimento”444 ligados a tubos emparedados para a extracção do ar viciado. O 

sistema de tubos destes ventiladores e do vão dos vasos inodores estavam ligados a “uma 

galeria que existe nos mezzaninos, em communicação com as chaminés de ventilação”445. 

Estas chaminés de dimensões industriais que dão um ar de fábrica à cidade punitiva, estão 

adornadas com chapéus de rendilhados metálicos (fig.189,201) e estão posicionadas 
                                                                                                                                                                                     
A última ala a ter baldes na cela, a ala F, foi restaurada cerca de 1997 e os autoclismos foram sendo instalados na parede onde 
existia o vão para encerrar o vaso inodoro. 
443 Memória Descritiva da Penitenciária de Lisboa, Anexo I. 
444Segundo Rodrigo Rodrigues, este sistema nunca funcionara. Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema 
penal português, 1917, p. 40. 
445 Memória Descritiva da Penitenciária de Lisboa, Anexo I. 
 

Fig.200 -  Sistema de ventilação das celas de 
Pentonville. 

Fig.201 – Detalhe da cobertura metálica de 
uma das chaminés de ventilação. 
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paralelamente ao longo das várias alas, existindo seis nas maiores (B e E) e quatro nas mais 

pequenas (A, C, D e F) num total de vinte e oito (fig.46). Segundo Ferraz, o sistema de 

aquecimento da cela através de tubos, não fazia muito sentido no contexto português, uma vez 

que as amplitudes térmicas em Lisboa não eram muito baixas, como sucedia em outros países 

do norte da Europa. No entanto, o engenheiro inclui mesmo assim um projecto, que não foi 

realizado, de máquina calorífica, para fornecer calor às celas, através de um sistema de 

tubagem. 

Apesar de todas as celas serem rigorosamente iguais em todo o edifício, existe uma 

que merece a nossa atenção e um estudo mais cuidado, pela sua singularidade, a cela nº 29 da 

ala E. Esta apresenta um tecto único em toda a Penitenciária, construído em tijolo e formando 

um padrão, contendo iconografia (fig.202). No fecho da abóbada, está colocado o símbolo do 

brasão real português (fig.203), acompanhado por outros dois elementos iconográficos. Um 

próximo da janela (fig.204) e outro mais cerca da porta (fig.205). 

 

   

 

 

 

 

 

Sobre esta cela circulam velhas histórias entre os guardas da Penitenciária, uma delas 

refere que aqui nesta cela esteve presa a última rainha de Portugal o que ajudou a atribuir o 

nome a esta cela de “cela da rainha”. O brasão real no fecho da abóbada e uma tipologia de 

grades de janela diferentes das restantes, ajudou durante muito tempo a sustentar este mito 

urbano. Como é óbvio, nunca esteve aqui presa nenhuma rainha, até porque inicialmente, a 

“cela da rainha” não era uma cela mas sim uma das quatro passagens que dava acesso aos 

torreões laterais de vigilância (fig.206) e talvez por isso tenha sido alvo de um tratamento 

diferenciado das restantes celas. A primeira República, como veremos mais adiante, será 

responsável por alterações na arquitectura da Penitenciária, destruindo estes pátios laterais, 

Fig.202 e 203 – Tecto de tijolo, padronado e com brazão real no fecho 
da abóbada. 

Fig.204 e 205 - Elementos iconográficos. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

deixando uma porta na parede na correnteza das janelas das celas (fig.207). Estas seriam, 

muito posteriormente, emparedadas o que justifica a utilização de diferentes barras (fig. 208). 

 

 

 

 

 

4.3.6 - Parlatórios 

Contrariando o isolamento radical inicial do sistema filadélfiano, este passa a 

contemplar visitas sociais ao penitenciário (familiares ou amigos) como forma de suavizar a 

sua reclusão e influenciar no seu processo regenerativo social446. Estes contactos sociais com 

o mundo exterior eram realizados em espaços próprios, os parlatórios. Neste sentido, oito 

celas localizadas no inicio das alas A e F, foram adaptadas para permitir, sem agravo para os 

princípios do isolamento penitenciário, a comunicação entre o recluso e os respectivos 

visitantes. Os presos acediam ao parlatório pelo interior da respectiva ala, enquanto os 

visitantes acediam pelo corredor iniciático. Estes circuitos paralelos garantiam que nunca se 

cruzassem presos com visitantes (Fig.208). Cada um dos parlatórios, estava equipado com 

uma rede, o chamado “ralo”, que dificultava a visão entre o preso e a visita (Fig.209), 

estrutura posteriormente alterada para vidro, com aberturas laterais para facilitar a 

comunicação e a visibilidade (fig.210). Os diálogos eram monitorizados pelos guardas que 

assim asseguravam uma conversa “sã” entre o preso e o respectivo visitante.  

 

 

 

 

 

                                                           
446 Regulamento provisório da Cadeia Geral Penitenciária do Districto da Relação de Lisboa, 1888, artigo 8º. 

Fig.206 – Localização dos pátios de 
isolamento laterais. 

Fig.207 – Após destruição dos pátios ficou uma 
porta que foi emparedada posteriormente. 

Fig.208 – Localização dos parlatórios, aos 
quais os visitantes acediam sem entrarem 

na zona prisional. 

Fig.209 – O ralo, estrutura de rede que 
impedia a visibilidade entre 

penitenciário e visitante. 

Fig.210 – Estrutura do período da I 
República que facilitava a visão ente 

preso e visitante. 

Fig.208 – Porta emparedada constituindo 
janela de cela com barras diferentes das 

restantes. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

  

 4.4 Edifícios de apoio da cidade punitiva 

 

Fora das áreas estritamente prisionais, estavam contemplados outros edifícios que 

garantiam serviços essenciais para o funcionamento da cidade punitiva. Era o caso da cozinha, 

da casa de forno para cozer pão447 (fig.211) e do gasómetro, este ultimo isolado por questões 

de segurança, para, no caso de explodir, não colocar directamente em perigo presos ou 

funcionários. A cozinha foi instalada num edifício separado, contrariando a tendência de 

outras Penitenciárias europeias, como Pentonville que integra este serviço no próprio corpo 

prisional, nos pisos subterrâneos, o que na opinião de Ferraz, poderia gerar deficiências na 

circulação e qualidade do ar, viciando-o com os fumos da confecção dos alimentos. A cozinha 

estava preparada para confeccionar diariamente perto de 600 refeições, estando equipada com 

modernos caldeirões em metal, os quais funcionavam “sem fogo” (fig.212), aquecidos através 

de vapor, graças a uma caldeira (fig.213), também localizada em edifício separado por 

questões de segurança. O vapor era também utilizado nos balneários e nas máquinas da 

lavandaria, onde a roupa era “enxugada primeiro pelo apparelho hydro-extractor e depois em 

magnificas estufas”448.  

A iluminação interna e externa de todos os edifícios era feita recorrendo ao gás 

extraídos dos resíduos do petróleo, sendo este fabricado na Penitenciária em edifício próprio, 

situado numa área aberta entra duas alas.  

 

 

 

 
 
 

                                                           
447 Segundo o artigo publicado no jornal Branco e Negro 7 de Março de 19897, p.361, “fabricou-se durante tempo, nesses 
fornos, pão para os hospitaes”.  
448 A Penitenciária: Planta e discripção minuciosa do edifício situado em Campolide, 1885, p.11. A caldeira para fornecer o 
vapor aos banhos e à lavandaria estava instalada num edifício à parte, para evitar o risco de morte em caso de explosão. 

Fig.211 – Cozinha equipada com caldeirões a vapor. Fig.212 – Padaria. Fig.213 – Caldeira de 
vapor. 
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4.5. - O Hospital  
 

Como vimos, os problemas da saúde e do higienismo no contexto penitenciário, 

assume, ao longo do século XIX, uma importância fulcral no combate a focos de doença e na 

dignificação do ser humano quando privado da sua liberdade.  

A loucura do preso, o denominado alienado, foi uma 

temática bastante discutida ao longo do século XIX e fortemente 

associado à rigidez do isolamento imposto pelo sistema 

filadélfiano. Os alienados da Penitenciária de Lisboa eram 

enviados para o Hospital de Rilha Foles (actual Hospital Miguel 

Bombarda) para serem alvo de observação e tratamento449. Por 

este motivo o Director deste hospital psiquiátrico faz um pedido 

ao Ministério da Obras Públicas, para a construção de um pavilhão 

de segurança exclusivo para os alienados da Penitenciária, edifício efectivamente 

concretizado, segundo a concepção panóptica prisional450, da autoria de José Maria 

Nepomuceno (fig.214).  

Ricardo Ferraz tinha também inicialmente previsto a construção de um edifício 

hospitalar separado da Penitenciária, do qual tencionava apresentar posteriormente um 

projecto451, o que não chegou a acontecer. Entre 1885 e 1903, foi no segundo piso do edifício 

administrativo que funcionou o espaço da enfermaria452 e apenas pela carta de lei de 21 de 

Maio de 1896453 foi finalmente o governo autorizado a mandar construir um hospital anexo à 

Penitenciária de Lisboa (fig.215). O novo hospital e respectivo necrotério foram construídos 

segundo o plano de Victor Augusto Gomes da Encarnação454 e à semelhança do que tinha 

                                                           
449 Segundo António d’ Azevedo Castello Branco, aplicada a pena, o criminoso era submetido à terapêutica do sistema 
penitenciário, sendo essencial que tivesse plena consciência de todo o processo. Em caso de loucura a contagem de pena era 
suspensa e o preso enviado para Rilha Foles, sendo esta retomada aquando do seu regresso à Penitenciária, já lúcido. Cadeias 
e Manicómios: Uma reforma necessária, p19.   
450 Sobre este edifício exemplar ver o trabalho publicado por Vítor Albuquerque Freire, Panóptico, vanguardista e ignorado: 
O pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda, Livros Horizonte, 2009.   
451 Memória descritiva da Penitenciária de Lisboa. Anexo I.  
452Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.27. 
453 Diário do Governo a 25 de Maio de 1896. O parecer (nº45) sobre este projecto lei é discutido na sessão de deputados a 30 
de Abril de 1896 e aprovado por unanimidade. 
 454 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917,  refere A. Gomes 
da Encarnação, encontrámos em outros projectos desta época para a Penitenciária a assinatura de Victor Augusto Gomes da 
Encarnação, talvez o nome completo do engenheiro referido. 

Fig.214 - Pavilhão panóptico de 
Rilhafoles para receber com 

segurança os penitenciários alienados 
da Penitenciária de Lisboa. 
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Fig.215 – Localização do Hospital anexo. 

Fig.216 - Fachada do topo Sul por onde os 
funcionários acediam ao hospital. 

acontecido com as obras da Penitenciária, “as peripécias e demoras ocorridas com estas 

construções foram também notáveis”455. 

Segundo um ofício de 10 de Junho de 1898, a 

construção estava em estado adiantado mas as obras 

estavam estagnadas. Para a rápida conclusão do edifício é 

enviado a 4 de Julho de 1898 um ofício à Direcção de 

Edifícios Públicos e Fornecimento de Materiais, para que a 

obra fosse reactivada. Uma das causas apontadas pela interrupção era a falta de mão-de-obra, 

que teria de ser deslocada de outras obras públicas a decorrer nesse momento, para laborarem 

no novo hospital prisional.  

A 3 de Setembro de 1898 a responsabilidade e direcção da obra é transferida da 3ª 

secção, para a 11ª secção das Obras Públicas e a 17 de Julho de 1900, encontramos ainda o 

edifício por concluir, com a agravante de, segundo um ofício do inspector interino dos 

Serviços das Obras Públicas do Distrito de Lisboa, não existir nem projecto nem o respectivo 

orçamento456, o que leva à suspensão das obras em 1 de Setembro de 1900 e à apresentação de 

uma nova proposta de orçamento para se poder dar continuidade aos trabalhos. Entretanto, o 

inspector alerta para a necessidade de se manter a vigilância 

aos materiais de obras existentes no local, os quais poderiam 

ser roubados, o que veio efectivamente a suceder mais tarde. 

A aprovação do novo orçamento (8 090$000 réis) 

para o “Projecto para a conclusão do hospital”457 apenas é 

feito pela Rainha regente D. Amélia, pela portaria de 6 de 

Fevereiro de 1901, sendo considerado conveniente a sua 

conclusão por tarefa ou empreitada, para poder ser entregue 

até 30 de Junho desse mesmo ano, o que não aconteceu pois 

em 1903, o deputado António Costas ainda reclamava a 

conclusão da obra.458 

Construído lateralmente, num terreno mais elevado, 

em relação à Penitenciária, o edifício apresenta uma estética mais simples, estilo mansarda, 

afastada já da estética da restante Penitenciária, tendo como único apontamento gótico, as 

pequenas janelas quadrilobadas rasgadas nas várias empenas das fachadas. A aplicação de 
                                                           
455  Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.10. 
456 TT - MOPCI, Maço 446, processo nº5. 
457 TT – MOPCI, Maço 1019, processo nº16. 
458 Diário da Camara dos deputados, 04-02-1903, p.7. 
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adornos metálicos nas empenas dos telhados fazem-nos lembrar os telhados dos pavilhões 

orientais (fig.216).  

Estruturalmente, o hospital é constituído por dois corpos de vários pisos virados 

respectivamente a norte e a sul, ligados entre si por um corpo de pavimento único que 

funciona como ala hospitalar/prisional (fig.217). 

 

 

 

  

O acesso dos funcionários é feito pelo topo sul, através de uma escadaria que permite 

vencer o desnível do terreno, dando acesso à entrada nobre no 1º piso (piso térreo em relação 

ao restante edifício) (fig.216). Este piso estava equipado com uma sala de operações (Fig.217) 

e outra de esterilização, existindo também uma farmácia e um laboratório (fig.218 e 219). No 

pavimento superior “donde se disfruta um dos mais vastos e lindo panoramas de Lisboa, ao 

mesmo tempo que se abrange num só olhar a massa geral do estabelecimento penal com 

todos os seus anexos”459, estavam instalados os quartos para o tratamento dos doentes460. 

 

 

 

  

 

O piso subterrâneo do topo sul, pode ser acedido pelas escadas localizadas no início da 

ala hospitalar (fig.220). Neste piso estava instalado o balneário hospitalar com banhos de 

imersão, chuveiros, um aparelho de duches, rouparia, e um compartimento destinado à divisão 

da comida para os presos, a qual vinha da cozinha principal461.  

                                                           
459 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.45. 
460 Segundo o Director Rodrigo Rodrigues, estes espaços iriam ser adaptados aos tratamentos dos tuberculosos pela luz 
estando previsto a instalação de radioterapia e electroterapia.  
461 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.46. 

Fig.217 – Planta do hospital com dois corpos de maiores dimensões em cada extremidade de um corpo rectangular com celas 
em ambos os lados. 

Fig.217 – Sala de operações. Fig.218 – Laboratório. Fig.219 – Outra sala equipada com material médico. 
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O segundo corpo virado a norte (fig.221) alojava no primeiro pavimento o gabinete 

para os clínicos e enfermeiro, estando o segundo piso reservado para aposentos do pessoal de 

enfermagem. Era também a este corpo que estava ligado um corredor aéreo, ligando o 

hospital ao topo da ala B (fig.222 e 223). Esta estrutura vencia assim o desnível entre os dois 

edifícios, permitindo que os presos pudessem 

ser transferidos para a zona hospitalar sem 

abandonar o circuito de segurança prisional. 

Este corredor, actualmente inexistente, foi 

destruído num fogo de 1947 que teve início 

numa oficina, sobre a qual o corredor passava 

(fig.224). 

Os dois edifícios de cada um dos extremos eram unidos entre si por um corpo 

rectangular de piso único, ladrilhado a mosaicos462a preto e branco e ladeado por celas 

(fig.225). O corpo central está construído sobre uma espaçosa caixa-de-ar (fig.226) que, tal 

como os pisos subterrâneos da área prisional radial, tinha como objectivo isolar as celas das 

humidades excessivas. As quarenta celas eram dotadas de “pavimento de madeira móvel, 

para sofrer a desinfecção, e [...] pintadas a óleo com cor cinzenta”463, equipadas apenas com 

cama de ferro, mesa, cabeceira, cadeira e uma caixa. Um respirador ligado a uma chaminé 

exterior permitia a renovação do ar no interior da cela. Tal como no corpo radial, o sistema de 

iluminação do interior da ala hospitalar é também zenital, efectuado através de lanternins, 

com ventiladores, rasgados ao longo do telhado, permitindo iluminar a ala hospitalar graças a 

clarabóias no respectivo tecto (fig.227).  

 

 

                                                           
462 Os mosaicos pretos e brancos, hoje tapados, do corredor central foram fornecidos pela empresa Goarmon & C.ª por 
contracto de 14-09-1895. 
463 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 45. 

Fig.220 – Escadas 
internas, para acesso 

aos baixos do topo Sul. 

Fig.221 – Vista do topo Norte e do pátio 
de isolamento adossado ao corpo central. 

Fig.222 – Passagem aérea que ligava o topo da ala B ao topo 
norte do Hospital. 

Fig.223 e 224 – Interior do corredor aéreo de acesso ao Hospital e 
a sua destruição pelo incêndio de 1947. 
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Adossados a um dos lados do edifício, existiam inicialmente pátios de isolamento (fig. 

222) que foram destruídos no período da I República, tendo então sido emparedada a porta de 

acesso. Na zona oposta foi criado um jardim para passeio geral dos presos (fig.228).  Em 

Maio de 1890 foi iniciada também a construção de uma morgue para autópsias próxima do 

hospital.464 (fig.45,229 e 230). Em 1917, Rodrigo Rodrigues, então director da Penitenciária, 

diz ser este edifício inútil uma vez que a abolição do sistema filadélfiano a partir de 1913 teve 

como consequência diminuir as taxas de óbito, passando os cadáveres a serem “enviados à 

faculdade de Medicina para estudo, efectuando-se depois dali os enterramentos”465. Este 

edifício acabaria por ser destruído aquando das restruturações do hospital, já na segunda 

metade do século XX. 

 

 

 

 

 

4.6.  Obras intermináveis 

Como afirma o director da Penitenciária em 1917, “não é fácil averiguar quando 

concluíram as obras de construção da Penitenciária, tão arrastadas, tão intermináveis elas 

foram”466. De facto, a inauguração da Penitenciária em 1885, não significa a sua conclusão. 

Como já referimos, a fachada central somente foi concluída em 1897, sendo ao longo de 

vários anos reclamadas outras intervenções pela direcção da própria Penitenciária. Algumas 

                                                           
464 TT – MOPCI, NP 174, p. 61.  
465 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917 p.47. 
466 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917 p.47. 

Fig.225 – Interior da ala hospitalar. Fig.226 – Corte do corpo central, com as caixas 
de ar localizadas por debaixo das celas. 

Fig.227 – Sotão do corpo central com as 
clarabóias na empena do tenlhado. 

Fig.228 – Jardim lateral para os doentes. Fig.229 e 230 – Vista do edifício da morgue (destruído) e respectivo interior. 
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necessárias pela acção do tempo, outras talvez como resultado das técnicas de construção 

utilizadas.  
Quando Pimentel toma posse do edifício da Penitenciária, ao fazer o ponto de situação 

apercebe-se de que havia a necessidade de realizar algumas obras em várias infra-estruturas 

para garantir o bom funcionamento do edifício. Constatando a inexistência de plantas 

arquitectónicas, dirige um pedido à Direcção da Obras Públicas do Distrito de Lisboa, no 

sentido de estas lhe serem facultadas. Pouco tempo depois a mesma direcção responde que 

também não tinha em seu poder qualquer planta da Penitenciária. Perante semelhante resposta 

Jerónimo Pimentel, pede que sejam feitas diligências no sentido de serem feitos 

levantamentos de plantas arquitectónicas. Pedido que esse pensamos nunca ter sido satisfeito, 

pois em 1917 o director que então toma posse, Rodrigo Rodrigues também se queixou sobre a 

inexistência de plantas467. 

Como os presos não podiam realizar obras de manutenção devido à sua condição de 

penitenciário submetido ao regime de isolamento, estas tinham necessariamente que ser 

efectuadas pelos recursos do Ministério das Obras Públicas, o que constituía um grande 

problema. Os directores da Penitenciária fazem os mesmos requerimentos várias vezes até ser 

efectuada a obra necessária, o que denuncia uma deficiente resposta por parte das Obras 

Públicas para solucionar as necessidades dos edifícios do complexo punitivo, em situações 

urgentes, como os parafusos das portinholas das portas das celas, os quais estavam em muito 

mau estado pondo assim em risco toda a segurança prisional. 

O levantamento das infra-estruturas feito pelo primeiro director, Jerónimo Pimentel, 

revela as deficiências e o estado degradado das várias canalizações de gaz, água e de 

ventilação, sendo necessárias reparações urgentes. A mais perigosa era a canalização de gás, 

que tinha fugas ao longo de toda a instalação, colocando assim em risco a segurança do 

edifício e dos seus habitantes por possibilidade de explosões. Se tivermos em conta que 

existiam em todo o complexo cerca de 1300 bicos de gás para aquecimento e iluminação, o 

                                                           
467

 Em 1917 o director da Penitenciária, R. Rodrigues, refere que “De todos os planos, memórias e orçamentos 
relativos à construção da Penitenciária parece nada mais existir além de um mapa parietal com a planta de um 
pavimento, que pertence hoje ao arquivo da cadeia e é seguramente do projecto Ferraz. Tudo o mais consta que 
desapareceu queimado no providencial incêndio que devorou um barracão de secção das obras da 
Penitencáaria, sendo de notar que já o engenheiro Bento F. D’Almeida Eça, que veio substituir o engenheiro 
Ferraz teve de fazer uma memória sucinta do estado das obras e faze-la acompanhar do gráfico rudimentar que 
se encontra no livro da sindicância, provavelmente por terem já desaparecido no incêndio, que não foi 
suficientemente oportuno para que o nome do hábil engenheiro Ferraz não ficasse indelevelmente maculado 
pela administração havida nesta obra. A planta que hoje existe da cadeia foi levantada pelas Obras Públicas em 
1912 e 1913 a minha instância”. Cadeia Nacional de Lisboa: seu significado no problema penal português: sua 
história e descrição, 1917, p. 11.  
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perigo era considerável, para além de haver a possibilidade de viciar os espaços com gás. Não 

sendo uma situação benéfica para a saúde dos ocupantes da Penitenciária, representava ainda, 

no final de cada mês um gasto desmedido468. A canalização teve que ser reparada logo em 

1887469 e refeita. Devido à inexistência de projectos para assinalar por onde passavam nas 

paredes os tubos de chumbo iniciais, foi feita uma nova canalização de gás ficando os novos 

tubos de ferro à vista. A nova obra foi também mal executada, persistindo as fugas de gás e os 

aumentos da factura de consumo470 o que leva em 1887 que o director Jerónimo Pimentel a 

propor a substituição da instalação de gás por iluminação eléctrica. Tendo sido contactado 

pela empresa R.E. Crompton & C.ª, esta elabora uma proposta de instalação, comprometendo-

se a fornecer e a instalar todo o sistema eléctrico, assim como as 1300 lâmpadas e as 

maquinas a vapor geradoras de electricidade, tudo por 5194 libras. A proposta seria enviada 

por Pimentel ao Ministro para apreciação471, mas apesar dos esforços, apenas por volta do ano 

de 1913 seria a Penitenciária adaptada à luz eléctrica.  

De vários problemas carecia também a canalização de água fornecida pelo depósito de 

Pombal. Este, estando localizado à mesma altura que a Penitenciária, não criava pressão 

suficiente para abastecer de água os pisos superiores e os respectivos tanques. Por esse 

motivo, haviam sido inicialmente instaladas bombas manuais as quais seriam manuseadas 

pelos penitenciários. Encontrando-se estas bombas em muito mau estado, Jerónimo Pimentel 

procede a algumas alterações às mesmas, mandando instalar bombas accionadas por uma 

máquina a vapor, solucionando e facilitando o processo de elevação de água aos andares 

superiores472.  

Sendo as questões do trabalho penitenciário uma importante questão do sistema 

penitenciário, o primeiro Director queixa-se do parco espaço destinado para a instalação das 

oficinas de trabalho. Manda assim fazer algumas alterações aos baixos da ala D, alterando o 

projecto inicial, o qual apenas contemplava oficinas nos baixos da ala B, local onde o espaço 

das celas foi unido para desta forma criar áreas mais amplas.  

Em 1887, foi modificado o sistema de abertura das janelas473 das celas e aplicado um 

revestimento num poço existente na área entre a ala D e E474.  

                                                           
468 Apesar de no projecto inicial estar contemplado um edifício dentro do perímetro da penitenciaria para fabricação de gás, 
este não chega a funcionar, passando o gás a ser fornecido pela Companhia Lisbonense de Iluminação e Gás. Penitenciária 
Central de Lisboa; Relatório apresentado …  Jeronymo da Cunha Pimentel, ano de 1885, 1886, p.13. 
469 15 de Fevereiro de 1886, registo de custos para uma “Obra da canalização de ferro para gaz no edifício da Penitenciária 
central de Lisboa”. TT – MOPCI, NP 174, p.86. 
470 Penitenciária Central de Lisboa; Relatório apresentado …  Jeronymo da Cunha Pimentel, ano de 1885, 1886, p.15. 
471 Ibidem, p.128. 
472 Penitenciária Central de Lisboa; Relatório apresentado …  Jeronymo da Cunha Pimentel, ano de 1885, 1886, p 17. 
473 TT – MOPCI, NP 174, p.88. 
474 Ibidem, p.89. 
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Em Janeiro de 1888 foram os muros de cintura e os caminhos de ronda475 que 

sofreram reparos, enviando o director, no mês de Agosto, um ofício ao Ministro da Justiça a 

solicitar intervenções nos vários edifícios da Penitenciária. Era necessário caiar as paredes 

exteriores onde, “mais notáveis se tornam a pouca limpeza e a deterioração do tempo”. Foi 

elaborado então um levantamento das intervenções necessárias, que incluía; reboco do muro 

virado para a estrada da circunvalação; estuque das paredes exteriores do edifício da 

Secretaria; reparações nos fornos de cozer pão, por ter tijolos partidos e fora do lugar no local 

onde assentavam as máquinas; reconstrução de parte das retretes de duas celas de castigo na 

ala A; reparos em alguns observatórios do topo das alas e de alguns muros interiores e caiar as 

paredes de quatro celas476. 

No ano de 1890, é construída uma “barraca de abrigo para uma estufa de 

desinfecção”477 e a 12 de Dezembro de 1894 é elaborado mais um orçamento para “Reparos 

em differentes pontos do Edifício da Penitenciária e construção de uma cozinha de guardas”, 

segundo o qual, as obras mais urgentes seriam a reparação ou substituição das coberturas dos 

telhados, pinturas exteriores e interiores, construção de um depósito para guardar madeira, de 

um armazém para guardar e expor as manufacturas fabricadas pelos presos e uma nova 

cozinha para os guardas478.  

A 16 de Agosto de 1895 é elaborado um novo orçamento suplementar para “obras de 

reparos em diferentes pontos do edifício da Penitenciária central de Lisboa”479, uma vez que 

a verba autorizada para o orçamento de 22 de Janeiro de 1895, havia sido excedida. Este novo 

orçamento acrescenta ainda o arranjo das paredes exteriores, obras nas casas de habitação do 

director e subdirector, a limpeza exterior de todo o complexo e alguns interiores e arranjos nas 

calçadas. Contudo, a 16 de Dezembro de 1895, novo orçamento rectificativo é proposto, por 

ter faltado incluir no anterior um grande número de reparações que eram consideradas 

urgentes, como novos soalhos nos observatórios, concertos em betomilha, estuque e pinturas 

num custo acrescido de 9 380$000 réis, elevando tudo para um total de 21 716$000 réis480. 

Este novo orçamento previa ainda a aplicação de betonilha na casa do guarda, nos pátios da 

cozinha, no redondo, nas arrecadações, no corredor de passagem da lavandaria à cozinha e 

nos passeios da ala F. Também neste ano foi aberta a arrematação de duas empreitadas para o 

                                                           
475 Ibidem, p.92. 
476 TT - MOPCI, maço 1019, processo nº6. 
477 TT – MOPCI, NP 174, p. 62. 
478 Orçamento é aprovado pela portaria de 22 de Janeiro de 1895. TT MOPCI - maço 446 – processo nº4. 
479 TT- MOPCI, Maço 446, processo nº4.  
480 Após várias rectificações nos montantes, o orçamento é aprovado por portaria de 13 de Junho de 1898. 
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fornecimento e assentamento de uma escada de ferro e de grades de ferro em três clarabóias 

na ala E  num total de 700 kg de ferro “suécio” do tipo laminado e fundido481 (Fig.231).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 1896 é solicitado pelo director da Penitenciária que sejam efectuados 

reparos nas clarabóias da canalização de despejo, bastante deterioradas estando parte da 

canalização obstruída482. As clarabóias estavam localizadas “uma à ponte de Alcântara, outra 

junto da Fábrica do Cabrinha, duas na Ponte Nova e duas na Quinta do Inferno”483, locais 

situados ao longo da ribeira de Alcântara, o grande esgoto de Lisboa, conhecido como caneiro 

de Alcântara484. Também em 1896, é solicitado pelo director, a substituição de vários vidros 

dos edifícios, danificados muitos deles, durante o decurso das obras485. 

A 3 de Agosto de 1898 a responsabilidade das obras muda de secção na Direcção 

Especial de Edifícios Públicos e Pharoes e o novo responsável, o engenheiro Victor 

Encarnação, responsável pelo traçado do hospital da Penitenciária. Este elabora um ofício 

explicando que quando tomou posse das obras, algumas estavam a ser executadas sem 

projecto ou orçamento, embargando e permitindo apenas a conclusão das que estavam no seu 

término como: a conclusão do reparo dos lanternins das alas; a pintura e colocação de 

caixilhos na torre; os concertos em calçadas e betomilhas486; a colocação de vidros; o reboco 

                                                           
481 TT – MOPCI, maço 487, processos nº35 e 36. O projecto é assinado pelo engenheiro chefe de secção Victor Augusto 
Gomes da Encarnação e pelo condutor Luiz António de Carvalho. 8 de Agosto de 1895. 
482 TT – MOPCI, maço 509, processo nº 18. O projecto (contemplava o uso de 690 tijolos de alvenaria) e orçamento datam de 
8 de Setembro de 1896 num total de 165$000 réis, sendo aprovado a 19 de Setembro de 1896 
483 TT – MOPCI, maço 509, processo 18. Segundo Portugal Antigo e Moderno, Diccionário Geográphico, Estatístico.. . a 
quinta do Inferno ficava na ribeira de Alcântara subúrbios de Lisboa.   
484 Após consultarmos mapas de época e um Dicionário Chorográfico, situámos a quinta do Inferno, a Fábrica do Cabrinha e 
a ponta Nova, na linha do caneiro de Alcântara. Não encontrámos referencias ao sistema de esgotos da Penitenciária, mas 
Angelina Vidal, na sua obra Lisboa Antiga e Lisboa Moderna, p.148, na parte sobre a Penitenciária, refere que; “o fosso 
geral recebe o cano colector, devidamente construído, e que ia esvaziar-se no caneiro de Alcantara, de repelente memória 
por ser um permanente foco de infecção”. 
485 TT – MOPCI, maço 495, processo nº7. 
486 Betomilha consiste num pavimento feito com argamassa hidráulica é impermeável em acabamentos das construções. João 
Segurado, Acabamento das construções, 1900. 

Fig.231 – Projecto para rasgar clarabóias e instalar escadas de acesso ao piso subterrâneo da ala E. 
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de paredes e a reparação dos pára-raios487. Estes últimos tinham ficado danificados devido às 

altas temperaturas térmicas que obrigavam à contracção e dilatação das estruturas metálicas 

dos telhados. Os danos também se deveram às modificações das coberturas (mudança das 

lousas, ventiladores e lanternins) alturas em que ficaram danificados vários pontos de 

soldadura488 dos vinte e três pára-raios espalhados pela Penitenciária489. 

Num ofício de 9 de Novembro de 1900 é pedido mais orçamento para a canalização490, 

tendo sido reconstruído um cano de alvenaria e reparação de um cano de esgoto de quinze 

metros de comprimento491. Foram também neste ano aprovadas obras para: reparações nas 

Secretarias, depósito de vendas e habitação do Director492; reparações de tectos nos anfiteatros 

de algumas alas e capela493. No ano de 1901 a 20 de Março, é aprovado o orçamento de 

2900$000 para a substituição da cobertura em ardósia da ala A por telha tipo marselhez494.  

Enfim, tal como Rodrigo Rodrigues afirma na sua monografia de 1917, “A 

Penitenciária de Lisboa, é um destes edifícios que, como tantos outros, estigmatizam a 

vergonhosa e desordenada administração dos serviços de Obras Públicas portuguesas”495.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
487 TT – MOPCI, maço 446, processo nº4. 
488 TT – MOPCI, maço 471, processo nº10. 
489 TT – MOPCI, maço 515, processo nº23.  
490 TT – MOPCI, Maço 462, processo nº3. 
491 TT – MOPCI, maço 465, processo nº38. 
492 TT – MOPCI, maço 426, processo nº39. 
493 TT – MOPCI, maço 465, processo nº36. 
494 TT - MOPCI, maço 463, processo nº34. 
495 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 11. Segundo o 
mesmo autor “Constituíram estas uma secção especial das Obras Públicas do Lisboa com o carácter de quasi permanência, 
tomando depois a feição de reparações no edifício, até que, só em 1911, com a Republica haviam de acabar!” p.12.   



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

 

 

 

 

Penitenciária Central de Lisboa 
A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura 

penitenciária em Portugal  
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 
 
 

A transcontextualidade da Penitenciária de Lisboa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

 
 
 

Os cento e vinte e cinco anos de existência da Penitenciária de Lisboa permitiram que 

esta atravessasse épocas históricas distintas com especificidades culturais muito próprias e 

que não ficaram indiferentes à grande “cidade punitiva” de Campolide que, do ponto 

estratégico mais elevado em que se situa, observou a cidade crescer a seus pés cruzando a sua 

existência com os acontecimentos históricos da capital e do país. Ao longo deste largo período 

de tempo, o devir histórico que transmuta mentalidades, influêncía também o modo como a 

Penitenciária se vai integrando, ou não, nos novos contextos politico-sociais portugueses que 

vão emergindo, concedendo à Penitenciária uma transcontextualidade que considerámos 

interessante analisar no âmbito deste trabalho. O parco tempo não nos permitiu analisar toda a 

informação e optámos por salientar alguns aspectos importantes que nos ajudam a perceber o 

porquê de uma das maiores obras civis oitocentistas se encontrar neste momento à beira da 

destruição, vítima de um apagamento de memória.  

 

5.1  A monarquia e a falência do sistema filadélfiano 

Apesar de ultrapassadas as iniciais dificuldades e barreiras a nível político, mental e 

penal, a abertura da Penitenciária de Lisboa em 1885 não significa o apaziguar das polémicas 

em torno do edifício, especialmente devido à implementação, no contexto português, do 

sistema penitenciário filadélfiano, considerado já ultrapassado. Logo em 1880, Adelino 

António das Neves e Mello havia publicado Estudos sobre o regímen penitenciário e sua 

aplicação em Portugal, condenando a pena de prisão celular perpétua (ainda em vigor em 

Portugal) e considerando os sistemas absolutos contraproducentes. António Mello defende já 

a implementação do novo sistema penitenciário que os Congressos Penitenciários 

Internacionais começavam a difundir, o sistema penitenciário misto, o qual vinha emergindo 

desde 1872496. Outro observador, João da Silva Matos, no seguimento das visitas que realiza 

em 1882 a várias Penitenciárias europeias, publica a Reforma Penitenciária, passado e 

presente, trabalho nada abonatório em relação ao sistema filadélfiano, desvalorizando a 

anterior opinião dos observadores portugueses acerca das maravilhas no sistema filadélfiano 

                                                           
496 Segundo João de Matos, se até ao ano de 1872 subsiste a defesa do sistema filadélfiano, de 1872 até 1885, este tinha 
entrado em decadência sendo então defendido o sistema penitenciário islandês misto criado por Sir Walter Crofton.  
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de Lovaina, sistema que considera bárbaro e desumano devido à imposição do capuz e do 

silêncio. 

 Apesar das críticas ao seu sistema penitenciário filadélfiano considerado já 

anacrónico, a inauguração da Penitenciária de Lisboa constitui uma enorme revolução no 

contexto português, quer a nível da engenharia e da arquitectura, como já tivemos 

oportunidade de verificar, quer a nível social e penal. E tendo em linha de conta a situação de 

extrema degradação das restantes cadeias do país, o primeiro Director do complexo de 

Campolide, Jerónimo de Cunha Pimentel497, afirma que “a Penitenciária não está nas 

mesmas condições que uma outra cadeia qualquer. (…) é uma casa de correcção, de 

educação moral, litteraria e profissional; é um grande estabelecimento industrial e 

commercial; é uma casa de uma importante administração económica, em que há a attender 

ás condições do seu regímen, á hygiene e saúde dos presos”498.  

De facto, não existia, no Portugal oitocentista, nada semelhante e edificado à escala 

monumental da Penitenciária de Lisboa. A complexidade da sua vivência e da sua 

organização é-nos transmitido, quer pelo seu regulamento interno, quer pelos relatórios 

apresentados ao Ministro da Justiça, pelo Director Jerónimo Pimentel, referentes aos anos de 

1885, 1886 e 1887. Estes são elaborados numa perspectiva multidisciplinar, integrando os 

pareceres das figuras chave do sistema penitenciário; o Director, o subDirector, o médico, o 

capelão e o professor.  

Assim que o edifício é entregue ao Director, uma das suas primeiras preocupações, 

para além do estado de conservação do complexo, consiste em organizar as oficinas de 

trabalho499, estas bastante importantes, pois para além de manterem o preso ocupado 

aprendendo um ofício, os produtos manufacturados poderiam ser escoados para encomendas 

estatais ou particulares, o que permitiria gerar receita para ajudar na manutenção do 

complexo. Esta vertente comercial permitiria também pagar um salário ao penitenciário500, 

constituindo este uma ajuda na sua posterior integração social. 

 

                                                           
497 Formado em Direito e nomeado a 27 de Novembro de 1884. 
498 Penitenciária Central de Lisboa: relatório apresentado ao Exmo. Sr Ministro dos Negócios Ecclesiasticos e da Justiça, 
ano de 1885, Jeronymo da Cunha Pimentel, 1886, p.54.  
499 Logo nos primeiros anos já funcionavam as oficinas de manufactura de chapéus-de-sol e de bengalas, de sapateiros, de 
carpinteiros, de marceneiros, de alfaiates, de serralheiros, de caiadores, de pintores, de polidores, de arameiros, de funileiros e 
de encadernadores. Penitenciária Central de Lisboa: relatório … 1886, 1887, p. 36. 
500 O produto do trabalho era dividido em quatro partes iguais; uma para o estado, outra para servir de indemnização ao 
ofendido; outra para ajudar a respectiva mulher e filhos se necessário, e outra ficaria no fundo de reserva que lhe ser entregue 
no acto da soltura. Regulamento da Penitenciária capitulo I artigo 5º, 1885. 
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 A organização oficinal é um reflexo directo do 

pensamento industrial oitocentista, e quando em 1888, à 

semelhança do que se fazia em outros países, Portugal 

organiza a sua grande Exposição Industrial Portuguesa501 na 

Avenida da Liberdade, a Penitenciária também participa no 

evento expondo os produtos manufacturados pelos 

penitenciários; escovas, chapéus de palha, fardamento, 

calçado, bengalas e chapéus-de-sol.  

A vertente industrial da Penitenciária foi um 

constante motivo de crítica por parte dos opositores do 

sistema penitenciário, que argumentavam que a população 

prisional portuguesa era, na sua essência, uma população de raízes agrícolas, não se 

integrando por isso no trabalho oficinal industrializado. Este era um dos motivos pelo qual a 

corrente Repúblicana defendia a abertura de colónias penais agrícolas, por considerarem ser 

estas mais adequadas à realidade do criminoso português. 

No que toca à instrução escolar, administrada aos presos nos 

anfiteatros, posicionando-se o professor no varandim acessível pelo 

segundo piso da estrutura metálica do redondo (fig.232), era seguido o 

método de João de Deus para a primeira classe e o método de Simões 

Raposo para a segunda e terceira. A instrução compreendia aulas de 

moral, leitura, escrita, aritmética, noções elementares de gramática, 

história, geografia de Portugal, geometria, e desenho linear. Este último, 

necessário para ajudar a um melhor desempenho das "profissões 

industriais" (fig.233). No caso dos analfabetos, as aulas não podiam ser 

administradas nos anfiteatros, uma vez que o método de aprendizagem exigia que fossem 

articulados sons, sendo por esse motivo administradas nas próprias celas individuais.  

As questões da saúde e da higiene eram da responsabilidade do médico da 

Penitenciária, Agostinho Lúcio da Silva, o qual faz nos primeiros anos o levantamento das 

doenças mais frequentes dos presos indicando como a mais comum a tuberculose, grande 

flagelo do século XIX. A morte de penitenciários por esta doença seria um dos mais 

                                                           
501 Ver Regulamento geral e programma da Exposição Industrial Portugueza, Lisboa, Imprensa Nacional 1887 e Catálogo 
da Exposição Nacional das industrias Fabris, Lisboa, 1889. É curioso referir também que a participação da Empreza 
Industrial Portuguesa construtora de estruturas metálicas, inclui nos seus objectos expostos, um álbum contendo fotografias 
de várias obras como o esqueleto da cúpula e obras interiores da Penitenciária distrital de Santarém, e das varandas 
exteriores, interiores, telhados, etc., da Penitenciária Central de Lisboa, documentação que infelizmente não conseguimos 
localizar. 

Fig.232 – Vista do varandim do segundo piso 
do redondo. 

Fig.233 – Desenho 
industrial  feito pelo 

penitenciário nº160 (24/ 
04/1888). 
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frequentes argumentos utilizados pelos republicanos contra a instituição. Em 1903, o então 

subDirector António Cabral tenta, na Câmara dos Deputados, “desfazer algumas lendas em 

que se pretende envolver a Penitenciária Central de Lisboa”502, a de que estavam “saindo 

diariamente dezenas de caixões com tuberculosos para o cemitério”503. Mas nem a estatística 

apresentada, que permitia desmentir os boatos, demovia os ataques e críticas dos republicanos 

que não entendiam, ou não queriam entender, que grande parte dos presos que chegavam à 

Penitenciária, vindos de todas as partes do país para cumprir a prisão celular, davam entrada 

apresentando já graves problemas de saúde, consequência da longa permanência em enxovias 

degradadas, verdadeiras incubadoras de doenças.  

A par do problema da tuberculose existia também a problemática dos alienados 

“gerados” pelo sistema penitenciário, consequência do isolamento permanente. Nestes casos, 

a pena era interrompida sendo o penitenciário enviado para o hospital de Rilhafolles o tempo 

estritamente necessário para se curar504.   

Entre outras questões apresentadas no relatório do médico Agostinho Lúcio, este 

propõe que “seja instituído o serviço vaccinico por toda a população da cadeia”505, como 

forma de combater a varíola, o que demonstra já uma preocupação pela saúde pública 

prisional. 

Não podemos também deixar de referir uma outra inovação que a Penitenciária trouxe 

para o contexto prisional português; uma nova perspectiva nas funções do guarda prisional. 

Jerónimo Pimentel afirma que por serem estes quem mais tempo passa com os presos, 

deveriam ser considerados também como "agentes moraes" definindo-os como "as molas 

d'este grande mechanismo [o sistema penitenciário], se ellas funccioam mal há de este 

forçosamente resentir-se. São elementos poderosos, não só para a segurança mas para a boa 

administração da cadeia"506. Neste sentido, o Director defende para os guardas uma formação 

específica e técnica, à semelhança do que já se fazia em outros países, para assim poderem 

desempenhar melhor as suas funções no sistema penitenciário. Mais tarde, já na primeira 

                                                           
502 Diário da Câmara dos Deputados, 4/02/1903, p.6. 
503 Ibidem, p.7 
504 Sobre este assunto ler João Gonçalves, Os regimes prisionais e a tuberculose: a loucura e o suicídio na Cadeia 
Penitenciária de Lisboa, Lisboa, 1935. Ver também Panóptico, vanguardista e ignorado: O pavilhão de segurança do 
Hospital Miguel Bombarda, Vitor Albuquerque Freire, Lisboa, 2009. 
505Penitenciária Central de Lisboa: relatório apresentado ao Exmo. Sr Ministro dos Negócios Ecclesiasticos e da Justiça, 
ano de 1885, Jeronymo da Cunha Pimentel, 1886, p. 73. 
506 Penitenciária Central de Lisboa: relatório … de 1885, 1886, p.52. O Congresso Penitenciário de Estocolmo de 1878 
havia já reconhecido a necessidade de os guardas prisionais receberem formação especifica para melhore desempenharem as 
suas funções e serem admitidos no sistema penitenciário. 
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República, surge uma proposta para se criar uma escola de guardas prisionais, a qual deveria 

funcionar na própria Penitenciária507. 

Ser guarda prisional na Penitenciária significava também melhores regalias que os 

demais colegas de profissão nas restantes cadeias do país. Esta realidade origina por diversas 

vezes petições ao parlamento, da parte dos restantes guardas, especialmente do Limoeiro e da 

Cadeia da Relação do Porto, exigindo equiparação aos colegas da Penitenciária no que 

respeita a vencimentos, folgas, licença de serviço e reforma508. 

Os três relatórios apresentados por Jerónimo da Cunha Pimentel ao Ministro da Justiça 

contém também uma ferramenta imprescindível para análise do fenómeno da criminalidade da 

época, ou seja, as tabelas estatísticas. O funcionamento da Penitenciária  poderia garantir 

estatísticas mais fidedignas, o que até então não acontecia uma vez que, como o próprio 

Jerónimo Pimentel refere, de um modo depreciativo, “muitos sabiam como ellas eram 

organizadas”509. Talvez por isso, nas estatísticas criminais oitocentistas publicadas a nível 

europeu, Portugal não constava, o que transmitia para o exterior uma imagem de um país 

desconhecedor “das condições do seu viver, da sua organização social e administrativa, e do 

seu estado de civilização, que os trabalhos estatísticos deviam accusar”510. Neste sentido os 

relatórios da Penitenciária tentam preencher esta lacuna reproduzindo tabelas estatísticas 

baseadas nos dados produzidos num ambiente controlado, proporcionado pelo seu sistema 

administrativo511.  

Para realizar a estatística criminal o sistema penitenciário recorre a uma outra 

inovação que introduz no contexto português, o processo biográfico do penitenciário. Neste 

eram registados e incluídos todos os elementos do preso, o que permitia monitorizar o seu 

percurso penal e gerar dados estatísticos. Sendo a Penitenciária de Lisboa, à data, o único 

edifício penitenciário em funcionamento, chegavam a Lisboa condenados a pena de prisão 

celular de todas as regiões do país, e as dificuldades na recolha de dados do criminoso 

surgiam quando se tentava saber o respectivo percurso antes de dar entrada na Penitenciária, 

tarefa quase impossível pela falta de documentação, como o próprio Pimentel refere:  

                                                           
507 Diário da Câmara dos Deputados 18-06-1914, p.17. 
508 Diário da Câmara dos Deputados, 12-02-1903, p.3. 
509 Penitenciária Central de Lisboa: … relatório de 1886, 1887, p.52. 
510 Ibidem, p.53 
511 Em 1859 havia sido criada uma Repartição de Estatística integrada na Direcção-Geral do Comercio e Industria do 
Ministério das Obras Públicas Comercio e Industria que teria também a cargo a estatística criminal. Quando os mapas 
referentes a 1861 são publicados em 1864, estes tiveram que ser, em grande parte, devolvidos à origem para serem corrigidos 
pois tinham muitas lacunas e erros. Quando em 1875 Gerardo Perry publica a sua obra estatística, Geografia e Estatística 
Geral de Portugal e Colónias, apenas inclui dados sobre prisões e partidas para o degredo, não colocando dados gerais sobre 
a criminalidade, impossíveis de gerar tendo em conta a desorganização que imperava. 
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"Quando queremos estudar os precedentes do preso na sua biographia criminal, as 

nossas investigações encontram logo o primeiro obstáculo na deficiência dos boletins 

criminaes, na obscuridade e laconismo das sentenças, na falta de todos os elementos para 

prosseguir em tão necessário trabalho. (...) A sentença condemnatória, único documento que 

em geral acompanha a guia do preso, quando não falta até essa mesma, nada diz da sua 

história penal, e o registo criminal, ou porque a sua creação é posterior ao procedimento e 

condenação do preso, ou porque revela negligência (...) oculta muitas das vezes os 

precedentes criminosos do preso aqui entrado"512. 

Não obstante a importância da estatística, e apesar do próprio Jerónimo Pimentel 

referir a sua "obrigação de enviar ao Ministério da Justiça, até ao 1.º Março de cada anno, 

um relatório geral sobre a administração desta cadeia no anno antecedente"513, apenas foram 

publicados os relatórios referentes a três anos, os iniciais. Esta descontinuidade no 

processamento de dados estatísticos era muito comum no contexto oitocentista português, 

existindo uma "clara incapacidade por parte da administração central, em por em 

funcionamento a máquina administrativa do Estado em ordem a garantir a concretização das 

medidas determinadas"514. 

Mas apesar de toda a revolução que o sistema penitenciário da Penitenciária de Lisboa 

significa para o contexto prisional português oitocentista, esta é, na sua essência, uma reforma 

falhada, no sentido em que, como próprio Pimentel refere, foi iniciada pelo meio. A 

implementação do sistema penitenciário implicava três fases; a primeira dizia respeito à 

abertura de cadeias a nível local para os preventivos; a segunda seria então uma Penitenciária 

Central e por último, medidas de integração social como colónias agrícolas, liberdade 

condicional e as associações de protecção aos presos. Contudo em Portugal a implementação 

do sistema penitenciário ficou-se pela Penitenciária de Lisboa, seguido da de Coimbra515 e 

mais tarde a de Santarém, tendo sido todas as restantes fases que compunham e enquadravam 

o sistema penitenciário esquecidas516. 

                                                           
512 Penitenciária Central de Lisboa: relatório apresentado … ano de 1885, 1886 p.53. 
513 Segundo decreto de 20 de Novembro de 1884, artigo 46º. 
514 Maria João Vaz, Crime e Sociedade; Portugal na segunda metade do século XIX, 1998, p.129. 
515 Ao longo da investigação descobrimos que o responsável pelo traçado da Penitenciária de Coimbra não foi, como hoje se 
refere, Ricardo Ferraz, mas sim o engenheiro Adolpho Ferreira de Loureiro. 
516 Já para não referir a problemática das mulheres condenadas a prisão celular, que na inexistência de uma Penitenciária 
dedicada ao sexo feminino, estas, quando condenadas a prisão celular, eram logo enviadas para o degredo, medida que 
Pimentel condena. Penitenciária Central de Lisboa: relatório … , ano de 1886, Jeronymo da Cunha Pimentel, 1887, p.59. 
Também é referida a necessidade da implementação da liberdade condicional e de instituições de acompanhamento do preso 
após a sua saída da Penitenciária. Diário da Câmara dos Deputados, 12-03-1888, p.746 
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Em 1888 é levado à discussão na câmara dos deputados o projecto de lei nº12 

autorizando o governo a aumentar o número das Penitenciárias para cinco517. O aumento era 

fundamentado por dados estatísticos e actas do Concelho Penitenciário, que considerava o 

número de celas da Penitenciária insuficientes para “as necessidades da repressão criminal”. 

Foi o próprio subDirector da Penitenciária de Lisboa, António de Azevedo Castello Branco, 

quem combateu o incremento colocando em causa os dados estatísticos incluídos na proposta 

de lei utilizando os que recolheu na Penitenciária. Defende ser muito cedo para se saber se o 

sistema penitenciário estava ou não a obter bons resultados. Mas apesar de a lei ter sido 

aprovada, apenas a Penitenciária de Coimbra e de Santarém foram construídas. Os motivos de 

nunca terem sido edificadas mais Penitenciárias talvez se prendam com o elevado esforço 

financeiro necessário ou com o próprio descrédito de que o sistema filadélfiano estava a ser 

alvo. Os críticos ao sistema implementado, geralmente republicanos, combatiam-no com 

todas as suas forças e o próprio subDirector da Penitenciária, António de Azevedo Castello 

Branco, apresenta um discurso que denota uma certa descrença na utopia do sistema escolhido 

em 1867. Este afirma já não existirem cadeias europeias onde estivesse em funcionamento, 

avançando com outras soluções como o sistema penitenciário misto. Também no seu trabalho 

Cadeias e Manicómios, Uma reforma necessária518, explora uma nova abordagem da 

criminalidade enquanto ciência, defendendo uma metodologia racional, assente em estudos de 

antropologia criminal. Admite também a existência de criminosos irrecuperáveis, 

especialmente os mais velhos, sendo a propensão para o crime não um produto do livre 

arbítrio, mas estando relacionado “a effeitos de uma anormal constituição physio-

psycologica” por vezes por questões hereditárias. Neste sentido, a influência moral e religiosa 

no espírito do criminoso, promovido pelo sistema filadélfiano, torna-se obsoleto, e “esperar 

que a prisão lhes dê [aos presos] uma nova feição ao carácter, que os transforme e regenere, 

é uma utopia insensata e perigosa”519. Da mesma opinião é o Repúblicano António Sena, 

então Director do Hospital de Rilhafolles, que proferindo um discurso destrutivo em relação 

ao sistema penitenciário vigente, considera-o “ilógico, incongruente, inútil e caríssimo”520, 

especialmente por este tentar regenerar uma população essencialmente agrícola através de 

trabalho oficinal industrial. 

Na génese desta mudança de mentalidade, que altera a percepção do problema 

criminal e do criminoso em si, acentuando a falência do sistema filadélfiano, estava o 

                                                           
517 Diário da Câmara dos Deputados, 12-03-1888, p.739.  
518 Em 1888 publica também Estudos penitenciários e criminais. 
519 António de Azevedo Castelo Branco, Cadeias e manicómios uma reforma necessária, 1891, p.23. 
520 Diário da Câmara dos Deputados, 07-05-1888, p.709. 
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pensamento positivista, o qual, graças à escola positivista criminal italiana, de que Cesare 

Lombroso é um dos expoentes máximos521 com a publicação do seu trabalho "L'Uomo 

Delinquente" em 1876, trabalho que influencia a ciência criminal e antropológica e a ciência 

Penitenciária internacional. 

No contexto português, o espírito do positivismo “foi formulado na linguagem do 

Repúblicanismo, que fixava na monarquia e no clero os símbolos de um tradicionalismo 

metafísico a abater”522. Assim se justifica que os republicanos se tornassem os maiores 

críticos da “bastilha monárquica” de Campolide, desprezando a sua vertente religiosa na 

regeneração do delinquente e a imposição do isolamento permanente do penitenciário, 

defendendo uma abordagem mais científica. À semelhança do que estava a ser feito 

internacionalmente, também em Portugal nos finais do século XIX, começaram a ser 

publicadas obras sobre a temática da criminalidade, grande parte delas publicadas por 

médicos523. Estes trabalhos analisam o delinquente numa nova perspectiva conjugando o 

binómio ordem e progresso num contexto científico, rejeitando assim a contaminação 

teológica e metafísica. Neste sentido, um criminoso não se “forma” apenas por questões de 

más condições sociais e falta de valores morais que o levam a escolher o caminho do crime. O 

criminoso, numa visão positivista, é uma vítima dos seus próprios defeitos congénitos, por 

vezes hereditários, não tendo por isso livre arbítrio. Por estas razões, é um doente social, um 

“homem anormal” que tem que ser curado pela medicina. Esta perspectiva vai implicar uma 

transferência da área de competências do legislador formado em direito para o médico, este 

último considerado mais apto para combater esta doença patológica social. E de facto, se 

durante a monarquia os Directores da Penitenciária de Lisboa eram formados em direito, os 

do período da República são formados em medicina, pois “se a monarquia fora o império dos 

bacharéis em Direito, a República representava o advento do império dos médicos”524, uma 

vez que “em 1910 os mais famosos psiquiatras portugueses sentiam necessário ser 

republicanos activos”525.  

Nos últimos anos da monarquia foram estes “Republicanos activos” que insistiram na 

mudança do regime penitenciário, combatendo a “Bastilha de Campolide” como por vezes era 

                                                           
521 Nos últimos anos do século XIX, Portugal assiste à penetração das ideias positivistas no campo da criminologia. Uma das 
publicações mais importantes no contexto da antropologia criminal portuguesa foi a publicação Mundo Legal e Judiciário, 
fundada em 1886 por Alfredo Ansur. 
522 Tiago Pires Marques, Crime e castigo no liberalismo em Portugal, p.115. 
523 Júlio de Matos publica Manual das Doenças Mentais (1884) e A loucura: estudos clínicos e Médico-Legais (1889), 
António Maria de Sena, Director do hospital de Rilhafolles, publica Alienados em Portugal (2 volumes, 1884-1885) e o 
médico Basílio Freire, publica também, Estudos de anthropologia pathológica: Os degenerados (1886) e Criminosos: 
Estudos de anthropologia pathológica (1889). 
524 A cultura Repúblicana, in História de Portugal direcção José Mattoso, p.415 
525 Idem. 
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denominada por estes a Penitenciária de Lisboa. Miguel Bombarda, em 1908, na Câmara dos 

Deputados, arrasa o sistema filadélfiano, classificando-o como o “regime do terror”, dando 

um enfoque na questão da “Loucura Penitenciária”, tema específico da sua área profissional 

e intrinsecamente relacionado, na época, com as práticas criminais526. Apesar das investidas 

dos republicanos, o Ministro da Justiça, o regenerador Campos Henrique, defende o sistema 

filadélfiano como sendo o mais eficaz e modelar, desvalorizando os ataques republicanos, 

pois como defende, a Penitenciária não é “uma fábrica de loucos”527.  

À medida que nos vamos aproximando do fim da monarquia, podemos perceber pelos 

vários debates parlamentares onde se versa esta temática, que as investidas Repúblicanas que 

reclamavam uma mudança mental e estrutural no sistema filadélfiano e na Penitenciária 

esbarram sempre no poder monárquico que inviabiliza mudanças. Enquanto os primeiros 

defendem inovação combatendo a tradição monárquica e a sua vertente religiosa, os 

monárquicos parecem insistir na tradição. O facto é que apenas após a implementação da 

República as alterações foram possíveis, apesar de estas ocorrerem em ambiente de grande 

polémica, como adiante veremos. 

 

 

5.2 República, presos políticos e capuz penitenciário. 

 Com a implementação da República, a Penitenciária de Lisboa perde definitivamente 

os seus maiores protectores, os monárquicos. Se até então estes tinham conseguido travar as 

investidas Republicanas positivistas, afastados do governo, o caminho estava finalmente 

desimpedido para as mudanças. 

A Penitenciária ganha projecção logo 

nos acontecimentos do dia 10 de Outubro de 

1910. Foi próximo dos seus muros que se 

instalou a Bateria de Queluz, pronta a 

defender a monarquia. Ao atacar a Artilharia I 

instalada na actual rotunda do Marquês de 

Pombal, origina uma linha de fogo 

responsável por abrir alguns buracos de balas 

                                                           
526 Diário da Câmara dos Deputados, 03/07/1908, p.14. 
527 Idem. 

Fig.234 - Muro da Penitenciária alvejado por balas da Artilharia I 
(Illustração Portugueza nº245, 1910, p.570.) 
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nos muros exteriores da Penitenciária (fig.234), como que num prenúncio das dificuldades 

que o complexo punitivo atravessaria no novo regime instalado.  

Implementada a República a 10 de Outubro, logo a 24 “o influxo das ideias do novo 

regime político traduziu-se pela nomeação para Director e sub-Director de dois médicos: o 

professor da Faculdade de medicina do Porto, Dr. Alfredo de Magalhães e o médico João 

Gonçalves”528, o que, segundo os republicanos, significava uma evolução no campo da 

criminologia e penalidade, importantes áreas que estiveram inicialmente entregues “aos 

carrascos e carcereiros; depois aos juristas, tendo sob a suas ordens padres e médicos; 

finalmente a médicos, sem sacerdotes”529. 

Na sessão da Assembleia Nacional Constituinte de 26 de Julho de 1911, o deputado 

João Gonçalves, num assunto que considera urgente, propõe alterações ao sistema 

penitenciário, pois na sua opinião, “a meditação da cela não passa de um sonho de 

gabinete”530, considerando ser já “tempo para honra da República e testemunho do nosso 

adeantamento philosophico e scientifico entrarmos com firmeza na reforma de um regime 

penitenciário”531, regime esse, como não podia deixar de ser, conotado negativamente com a 

deposta monarquia.   

Afonso Costa, então Ministro da Justiça afirma também ser a Penitenciária mais uma 

“fábrica de loucos” do que de regeneração, defendendo que “o systema cellular precisa de 

grandes modificações, como também de transformação carece a Penitenciária”532. Neste 

sentido, divulga que seria apresentada uma proposta à Câmara para remodelar o sistema 

penitenciário, contado para tal com a colaboração dos médicos republicanos então nomeados, 

o Director Alfredo de Magalhães e o Subdirector João Gonçalves.  

Entretanto, os escândalos em torno da Penitenciária continuam a acontecer. Em Julho 

de 1911 estala o chamado “conflito da Penitenciária”533, tendo como consequência uma 

sindicância aos actos do próprio Director Alfredo de Magalhães e do subDirector João 

Gonçalves, este último acusado, entre outras coisas, de criar um posto de trabalho na 

Penitenciária para ser ocupado por um cunhado seu, de diminuir honorários dos empregados e 

de ocupar os espaços habitacionais atribuídos ao Director com elementos da sua própria 
                                                           
528 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa. Seu Significado no problema penal português, sua história e descrição, 
1917, p. 19. 
529 Idem. 
530 Diário da Assembleia Nacional Constituinte, sessão nº31, 26-07-1911, p.5. 
531 Leis que foram reprovadas em tempo monárquico, são propostas novamente no período Repúblicano. É o caso da 
contagem de tempo de prisão mesmo quando o penitenciário estava a ser tratado em Rilhafolles, e a não aplicação de regime 
celular para menores, velhos e deficientes, os quais não conseguiam efectuar as tarefas do trabalho terapêutico. Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte, sessão nº31, 26-07-1911.  
532 Ibidem, 28-07-1911, p.18. 
533 O caso mereceu mesmo uma publicação com o titulo O chamado Conflito da Penitenciária: Discurso proferido na sessão 
de 28 de Junho de 1912 da Câmara dos Deputados, 1914. 
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família. Atitudes que ultrapassavam a sua esfera de competências, desautorizando o Director 

Alfredo Magalhães534, gerando um ambiente de mau estar entre os dois e os restantes 

funcionários da Penitenciária. No processo de sindicância, são ouvidas 19 testemunhas, entre 

elas Polido Valente, à data médico da Penitenciária535. A questão é debatida no parlamento e 

na imprensa, e João Gonçalves acusa os seus adversários de darem, mais uma vez, “ao 

conflito da Penitenciária um carácter político”536, numa tentativa de manchar a sua própria 

gerência.  

Apesar de a questão do “conflito da Penitenciária” ter tido alguma visibilidade no que 

toca à opinião pública, foi uma questão pequena comparado com os acontecimentos dos anos 

seguintes, que projectam a Penitenciária para o centro das atenções da política nacional e 

internacional, numa campanha nada benéfica para o regime Repúblicano, numa fase de 

afirmação e de legitimação.  

Abolida a monarquia e os seus valores, atitudes radicais como a “Lei da Separação 

entre o Estado e a Igreja” da responsabilidade do governo de Afonso Costa, coloca os 

prelados e os Jesuítas sob o fogo da República. A instabilidade social tomou conta do país e 

“os rumores sobre conspirações aumentavam. Aqui e ali padres faziam barulho. Os bispos 

protestavam. A massa Repúblicana nas cidades e vilas continuava insatisfeita”537. Dando 

largas ao seu espírito anti-clerical, o Senador Artur Costa chama a atenção dos representantes 

mais legítimos da República da necessidade de se resolverem as questões do prelado, isto 

porque na sua opinião, “ faz má impressão no país ver que vem para a Penitenciária alguns 

padres e ficam nos seus paços prelados dirigindo conspirações”538. A República desprezando 

o clericalismo, desactiva a Capela da Penitenciária e extingue os lugares de capelão539. 

Estando o Colégio Jesuíta de Campolide localizado imediatamente por trás da Penitenciária, 

os Jesuítas tiveram desde sempre uma ligação estreita com a cadeia540, e se durante a 

monarquia ali iam visitar os presos, com a República foram perseguidos e medidos como 
                                                           
534 Diário da Câmara dos Deputados, 13-12-1911, p11. 
535 Ibidem, p10. 
536 Ibidem, p.13. 
537 As guerras da República, in Historia de Portugal direcção de José Mattoso p.452. 
538 Diário do Senado da República, 20-10-1911, p.5. 
539  Segundo Rodrigo Rodrigues, em Cadeia Nacional de Lisboa; Seu Significado no problema penal português, em 1914 o 
capelão já não fazia parte do pessoal de serviço da Penitenciária, tendo sido extinto o lugar. Mas na discussão sobre o 
Orçamento de Estado em 22 de Dezembro de 1911, o deputado Amorim de Carvalho chama a atenção para o facto de estar 
em vigor a lei da Separação da Igreja do Estado, não concordando assim com a inclusão de uma verba da 800$000 réis para a 
sustentação de dois capelães, uma na Penitenciária de Lisboa outro na de Coimbra. Como explicação foi dito que os capelães 
estavam a desempenhar funções de amuanenses. Diário da Câmara dos Deputados 22-12-1911, p.8. 
540 No jornal O Século, de 7 de Outubro de 1888, foi publicado um artigo que denotava já o ódio que os republicanos 
votavam aos Jesuítas; “Continuam os padres de Campolide nas suas visitas à Penitenciária, onde todos os dias passam 
longas horas em secretos colóquios com os presos. E os jesuítas que alcançaram do Director da cadeia a licença precisa 
para as suas continuas visitas, solicitaram e vão, pelos modos, obter agora do governo que o órgão do extinto convento das 
Grillas fosse removido para a capela da Penitenciária. Muito amor merece esta prisão aos repelentes abutres. Quererão eles 
ai buscar instrumentos para as suas vilíssimas façanhas?”.       
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então se fazia aos criminosos, acabando por dar entrada na cidade punitiva vários padres (fig. 

235 e 236). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequência das questões religiosas e da instabilidade político-social emergem 

também as infrutíferas incursões monárquicas couceiristas e vários movimentos de contra-

revolução. A República reagiu e “não foi gentil: num ano prendeu cerca de 3500 suspeitos, e 

levou outros 2000 ao exílio”541, o que demonstra que, apesar da aparente tolerância inicial, “a 

República não estava disposta a ser, para os “monárquicos”, tão mansa como a monarquia 

constituinte fora para os republicanos”542. Abertos os tribunais militares, e no seguimento 

dos julgamentos, “tendo sido condenados a pena maior vários pesos políticos, foram estes 

mandados entrar na Penitenciária”543 de Lisboa. Os revolucionários implicados no “complô” 

de Póvoa de Lanhoso, para citar um de muitos exemplos, foram condenados a seis anos de 

prisão maior celular seguida de 10 anos de degredo544. A Penitenciária de Lisboa recebe assim 

centenas de presos políticos de toda a parte do país, sucedendo o mesmo na Penitenciária de 

Coimbra. Segundo a revista Brasil-Portugal o primeiro preso politico a dar entrada na 

Penitenciária de Lisboa foi António Ribas545, a 8 de Maio de 1911, no seguimento de um 

julgamento por conspiração monárquica, tendo sido condenado pelo crime de rebelião com 

uma pena de seis anos de prisão celular seguidos de 10 anos de degredo.  

As sucessivas condenações dos tribunais militares republicanos criam assim uma 

situação de extrema complexidade e de difícil resolução, gerando clivagens na própria família 

Repúblicana sobre uma importante questão, a “questão dos presos políticos” submetidos ao 

                                                           
541 O estado actual da Causa Monárquica, Carlos Malheiro Dias, 1912 p.109.  
542 As guerras da República, in Historia de Portugal direcção de José Mattoso p.458. 
543 Cadeia Nacional de Lisboa; Seu Significado no problema penal português, sua história e descrição, Rodrigo Rodrigues, 
p.16. 
544 Jornal Diário de Notícias, 12-05-1913, p.2.  
545 Brazil-Portugal, nº320, 16 de Maio de 1912, p.499 

Fig.235 – Padre Barroso a ser registado na Penitenciária. (Illustração 
Portugueza nº327, 1912, p.611.) 

Fig.236 – Medidor 
oficial das Cadeias de 

Lisboa a medir o crânio 
de um padre jesuíta. Foto 

de Benoliel Johsua. 
(Illustração Portugueza) 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

sistema penitenciário. Para percebermos a real dimensão do problema temos que ter em mente 

que o preso politico tem direitos especiais, já referidos em 1864 pela comissão responsável 

pelo código penal de 1864, a qual “estabeleceu que a prisão, quando applicada a crime 

politico, seria sempre soffrida em fortaleza, e não nos estabelecimentos penaes, e sem 

obrigação de trabalho”546. Também Bernardino Machado, após ter lido nos jornais do dia 7 

de Fevereiro de 1912 que os responsáveis por distúrbios ocorridos na capital547 tinham sido 

encerrados na Penitenciária de Lisboa, chama a atenção do Senado para o §2.º do artigo 26º 

da Constituição da República Portuguesa, o qual refere que o Poder Executivo “durante o 

estado de sítio, restringir-se há, nas medidas de repressão contra as pessoas, a impor a 

detenção em lugar não destinado aos réus de crimes comuns”548. Ora, a primeira República 

iria subverter estes princípios penais de justiça social fundamentais num Estado de Direito 

Liberal, ao “infligir aos presos políticos um regime prisional contrário aos preceitos 

humanitários das nações civilizadas”549.  

Rodrigo Rodrigues, Ministro do Interior e Director da Penitenciária, pertencendo “à 

casa civil de Afonso Costa” ou seja, ao seu ciclo político e pessoal mais chegado, desculpa os 

actos da República, argumentando que esta estava numa fase atípica de implementação, 

agindo assim em sua própria defesa ao colocar tanto preso político dentro da Penitenciária. 

Mas este acto de “defesa” faz emergir em torno da “cidade punitiva” de Campolide “uma 

larga e viva campanha jornalística, com repercussão no estrangeiro”550. 

O ataque aos excessos do jovem regime Repúblicano parte da imprensa inglesa, que, 

fosse por influência de portugueses monárquicos refugiados naquele país, onde estava o 

próprio D. Manuel, fosse por iniciativa própria de ingleses, tal campanha vem trazer um 

grande descrédito à jovem República. Ao longo dos anos de 1911 e 1912 o jornal londrino 

Morning Post publica artigos escritos por Aubrey Bell, despoletando uma campanha 

humanitária de crítica contra Afonso Costa e a “sua” República551. Os artigos, denunciavam o 

estado decadente das prisões portuguesas e a forma degradante como os presos políticos nelas 

estavam a ser tratados. O próprio New York Times publica um artigo intitulado “Portugal 

Falls into Barbarism: Republic accused of treating political prisoners with extreme 

cruelty”552, acusando a jovem República de ser vingativa e corrupta, criando um ambiente 

                                                           
546 Relatório da Comissão do Código Penal, 1864, p.73. 
547 No seguimento do assalto por parte dos carbonários e da tropa, em 30 de Janeiro de 1912 à União dos Sindicatos. 
548 Diário do Senado, 7-02-1912, p.4. 
549 Diário do Senado da República, 20-02-1914, p.10.  
550 Cadeia Nacional de Lisboa. Seu Significado no problema penal português, sua história e descrição, Rodrigo Rodrigues, 
p.17. 
551 Repúblican Portugal: A Political History, 1910-1926,  Douglas L. Wheeler, p. 98. 
552 New York Times 17-03-1912. 
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Fig.237 – Visita do Presidente da República Manuel de Arriaga à 
Penitenciária. (Illustração Portugueza nº327, 1912, p.680). 

mais próprio da Idade Média do que de instituições Repúblicanas, as quais deveriam estar 

fundadas em princípios liberalistas e de justiça. O jornal americano, baseado no que se 

publicava em Inglaterra, denuncia o facto de a República portuguesa manter encarcerados os 

presos políticos em prisões como o Forte de Caxias, cadeia da Trafaria, Limoeiro. Os presos 

eram obrigados a permanecer ali durante um longo período de tempo à espera de julgamento, 

em condições extremamente precárias553, agravadas pela sobrelotação dos espaços, pela falta 

de higiene, pela péssima comida, pela falta de condições sanitárias e pelos maus tratos 

sofridos por parte dos soldados republicanos contra os presos monárquicos. Como se não 

bastasse, a República era acusada também de não respeitar as convicções religiosas dos 

presos, negando-lhes a celebração de missas e proibindo as referências a Deus e de submeter 

os condenados ao regime penitenciário.  

Perante os ataques, a República reage. O deputado Augusto de Vasconcelos crítica que 

se estivesse a fazer deste assunto, do tratamento dos presos políticos, uma questão que ”está 

servindo não só em Portugal mas no estrangeiro para se fazer uma campanha contra os 

republicanos portugueses”554. Na sua opinião, se o governo mandou presos para a 

Penitenciária é porque esta era uma excelente cadeia, tendo estes sido tratados com 

“humanidade” e não submetidos ao regime 

penitenciário.  

Talvez motivado pelas denúncias da 

imprensa britânica, o Presidente da República 

Manuel d’Arriaga realiza uma série de visitas 

às cadeias da capital, entre elas a Penitenciária 

de Lisboa555 (fig.237). Esta, nas suas palavras, 

um “edifício famoso desde a sua origem, e que 

durante o regímen extinto, se levantou, em nome da civilização como uma sombria fortaleza 

de guerra nos campos ridentes que encimam o parque Eduardo VII e a Avenida da 

Liberdade”556. Os jornais da capital noticiam a visita descrevendo as reacções de empregados 

e de penitenciários. Os primeiros manifestaram a sua opinião contra o sistema de isolamento 

em vigor, e os segundos entregaram-lhe “memoriais” com grande emoção, fazendo votos 

pelas prosperidades da República. O artigo publicado pela Illustração Portugueza apresenta o 

                                                           
553As celas do forte de Caxias eram tão húmidas e permeáveis que, diziam os artigos, em tempos de chuva a água subia nos 
seus interiores cerca de 2 polegadas.  
554Diário da Câmara dos Deputados, sessão nº50, 09-02-1912, p.5.  
555 Jornal Diário de Noticias, 15-05-1912, p.1. 
556 Manuel de Arriaga, Na primeira presidência da República Portugueza: um rápido relatório, Typographia “A editora”, 
1916, p.51. 
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Presidente da República como um salvador, tendo este ficado comovido quando mandou 

levantar os capuzes e “viu aqueles rostos macerados, as cabeças encanecidas, os olhos onde 

prepassavam clarões de loucura”557. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No seguimento desta sua visita à “monstruosa machina de fazer imbecis”558, como ele 

próprio se refere, Manuel de Arriaga envia a 23 de Maio 1912 uma carta ao então Ministro da 

Justiça António Caetano Macieira Júnior, manifestando o seu desejo de fazer uso das suas 

prerrogativas enquanto Presidente da República de indultar e comutar penas. Não obstante 

estar proposto um indulto para as comemorações do segundo aniversário da República, este 

pede ao Ministro que mande elaborar uma lista dos sexagenários, dementes, tuberculosos e 

doidos559, e ao “único preso político que ali existia” para assim poder comutar as respectivas 

penas. Como resposta, o Ministro Macieira coloca alguns entraves à acção humanitária de 

Manuel de Arriaga restringindo ao máximo o leque de possibilidades para os penitenciários 

que poderiam concorrer ao indulto, que apenas abrangeu 34 penitenciários, entre eles, o preso 

político António Ribas, através do decreto de 12 de Junho de 1912. O indulto pode ter sido 

pequeno mas deu azo à publicação nos periódicos a alguns artigos de propaganda 

Repúblicana. A Illustração Portugueza publica um artigo com o título “O indulto dado pelo 

                                                           
557 Illustração Portugueza nº332, 01-07-1912, p.26.   
558 Ibidem, p.52.  
559 Num Congresso jurídico realizado em Lisboa em 1889, no qual participou Manuel de Arriaga, este defendeu na sua tese O 
systema penitenciario, quando exclusivo e unico, abrangerá os phenomenos mais importantes da criminalidade, e, não os 
abrangendo, converter-se-ha n'uma instituição contraproducente e nefasta?, que os sexagenários, os dementes, os 
tuberculosos e os jovens deveriam ser subtraídos ao sistema penitenciário, por ser ineficaz nos espíritos destes. 

Fig.238 e 239 – O indulto dado por Manuel de Arriaga aos penitenciários. (Illustração Portugueza nº 332, 1912, 
p.26) 
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chefe de estado aos penitenciários” (Fig.238 e 239), no qual recria uma imagem de chefe de 

estado bondoso e honrado, modelo que os republicanos querem fazer passar para a opinião 

pública, escrevendo: “A grande acção, o gesto caridoso desse honrado homem, caiu como 

uma bênção sobre aquelas cabeças (…) um grande sentimento de bondade de mostrar a 

grandeza d’um belo coração. Actos como este que acabam com o sofrimento, que estancam 

as lágrimas e quebram agonias, devem ser bem gratos áquele que tão bem sabe usar d’um 

direito que a Constituição lhe concede. O chefe do Estado perdoou aos míseros, aos fracos, 

aos alienados, e é a nação válida, forte e consciente que o aplaude”560.  

Se tivermos em conta as condições degradadas da cadeia do Limoeiro561, onde 

padeciam também bastantes presos políticos, parece-nos despropositado o enfoque dado à 

Penitenciária, edificada numa arquitectura funcional e com boas condições de habitabilidade e 

higiene. O governo Repúblicano tenta criar uma imagem de salvador e reformador do velho e 

decadente sistema implementado e conotado com a deposta monarquia. Esforços infrutíferos, 

uma vez que as críticas da imprensa estrangeira e nacional se insurgiam com a mesma 

velocidade e intensidade com que a República 

condenava presos políticos e os atirava para o 

uso do capuz e respectivo sistema penitenciário 

da Penitenciária de Lisboa.  

Em Setembro de 1912, a revista Brasil-

Portugal (fig.240) chega mesmo a publicar como 

capa, um cliché da fachada da Penitenciária, 

ostentando o título “A conspiração monárquica. 

Entrada principal da fachada da Penitenciária 

de Lisboa, onde já estão internados muitos dos 

conspiradores julgados pelos Tribunais 

Marciaes”562.  

A constante preocupação de Manuel de 

Arriaga com a questão dos presos políticos, faz 

com que este torne a enviar uma carta ao então 

presidente do Ministério, Duarte Leite, a pedir 

para a comemoração do segundo aniversário da República, uma amnistia para bispos, padres, 

                                                           
560 Illustração Portugueza, nº332, 01-07-1912, p.27. 
561Segundo um artigo do Diário de Noticias, de 4 de Maio de 1912, houve uma nova revolta por parte dos cerca de seiscentos 
presos do Limoeiro, onde havia enxovias com uma lotação de cerca de 150 a 160 presos. 
562 Brasil-Portugal, nº327, 01-09-1912.  

Fig.240 – Capa da Brasil-Portugal nº327, 1 de Setembro de 1912. 
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e para “arrancar aos prisioneiros políticos o capuz ignominioso de penitenciários”563. Esta 

medida, na sua opinião, poderia finalmente criar estabilidade social no campo das questões 

religiosas e dos presos políticos, uma vez que todos “reconhecerão afinal, que a República 

não é tão má como se diz”. Este acto, como defende, poderia ainda “restaurar o nosso bom 

nome dentro e fora do paiz”564. Mas mais uma vez as suas intenções foram frustradas, pois o 

presidente do concelho apenas deu a sua resposta numa carta datada de 23 de Dezembro de 

1912, opondo-se à ideia da amnistia para os religiosos, alegando poder ser esta entendida 

como um acto de fraqueza por parte da República. Contudo, mostra-se favorável à questão 

dos capuzes dos penitenciários políticos, referindo estar já a ser tratada esta questão565.  

Paralelamente às celebrações da comemoração do 2º aniversário da República, os 

tribunais marciais continuam a julgar os revoltosos e as condenações da data festiva foram 

todas “carregadinhas de seis anos de prisão maior celular seguidos de dez annos de degredo 

na alternativa de vinte em África”566, como dava conta um artigo da revista Brasil- Portugal 

de Outubro de 1912. Segundo o mesmo, devido ao elevado número de condenações a prisão 

maior celular, “a Bastilha de Campolide”, que até então “era reservada aos piores 

criminosos de direito comum, e que, mesmo para estes, tem sido justamente condenada pelos 

publicistas como horroroso instrumento de tortura, indigno de uma sociedade que deve de 

punir para se defender, mas não para se vingar, passou, sob a República, a ser prisão de 

condemnados políticos”567. Por ironia do destino, a Penitenciária passa a ser um instrumento 

de repressão Repúblicano contra os próprios monárquicos, transformando esta numa bastilha, 

não da monarquia, como acusavam os republicanos durante o período monárquico, mas sim 

da própria República. 

Apesar de já na monarquia os republicanos exigirem a substituição do sistema 

penitenciário, apenas pelas portarias de 7 e 20 de Dezembro de 1912, sob alçada do Ministro 

da Justiça Correia de Lemos, é finalmente nomeada uma comissão de Reforma Penal568 com 

poderes para efectuar a reforma do Código Penal e providenciar o necessário para a mudança 

do regime penitenciário. A comissão é constituída por: Júlio de Matos, professor de 

psiquiatria e Director do manicómio Bombarda; Afonso Costa, professor da faculdade de 

Direito de Lisboa e político; Caeiro da Mota, professor da faculdade de Direito de Coimbra; 

Mário Calisto, juiz; A. Macieira, advogado e ex-Ministro da Justiça e Rodrigo Rodrigues, 

                                                           
563 Manuel de Arriaga, Na primeira presidência da República Portugueza: um rápido relatório, 1916, p.61. 
564 Ibidem, p.62. 
565 Manuel de Arriaga, Na primeira presidência da República Portugueza: um rápido relatório, 1916, p.64. 
566 Brasil-Portugal, nº330, 16-10-1912, p.660.  
567 Idem. 
568 A primeira reunião da comissão realizou-se na Penitenciária. 
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medico e então Director da Penitenciária de Lisboa. A comissão conclui ser urgente a 

adaptação da Penitenciária para o regime de trabalho em comum em silêncio, assim como a 

“supressão geral do uso do capuz”569.  

 O deputado João Freitas e as câmaras aceitam unanimemente as mudanças propostas, 

porque finalmente se poderia “aplicar um regime mais humano e menos deprimente aos 

criminosos políticos”570 que, na sua opinião, “quaisquer que sejam as suas ideias e opiniões, 

não devem, em nome do princípio humanitário da justiça, serem equiparados aos criminosos 

por delitos comuns na aplicação do regime penitenciário”571. O deputado acusa o novo 

regime implementado de não saber ser tolerante para com os seus inimigos como o foi a 

monarquia, pois nos acontecimentos de 31 de Janeiro de 1891, na Revolta Repúblicana 

abafada pela monarquia, foram também 

julgados os seus participantes nos tribunais 

militares, tendo sido apenas um revoltoso, o 

cabo Salomé, a ser internado na Penitenciária 

de Lisboa e submetido ao regime penitenciário 

aplicado aos delinquentes de crime comuns. Na 

altura estes acontecimentos, segundo João de 

Freitas, originaram uma “impressão de revolta 

e de indignação (…) em toda a imprensa 

liberal, e mormente na imprensa Repúblicana” 

provocando um “brado geral de revolta”, e na 

sua opinião, se a República tivesse agido de 

forma correcta para com os seus presos 

políticos, “não teria atraído sobre si as 

afirmações vilipendiosas da imprensa 

estrangeira dirigidas ao governo 

português”572.  

 A tão ansiada reforma do sistema 

penitenciário filadélfiano e respectiva abolição do capuz, exigido pelos republicanos logo 

desde os primeiros anos de funcionamento da Penitenciária, é finalmente realizada num 

polémico contexto de crítica contra os actos da República, sendo apenas em 6 de Fevereiro de 

                                                           
569 Diário das Sessões do Senado, 28-01-1913, p.16. 
570 Diário das Sessões do Senado, p.17. 
571 Ibidem, p.18. 
572 Diário das Sessões do Senado, p.22. 

Fig.241 – Cerimónia da abolição do capuz penitenciário. Illustração 
Portugueza nº365, 1913, p.197. 
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1913 aprovada a abolição do sistema filadélfiano e consequente abolição do capuz 

penitenciário. Com este acontecimento os republicanos não deixam escapar uma oportunidade 

de realizar uma acção de propaganda, numa tentativa de limpar a sua denegrida imagem, e 

organizam um acto solene na própria Penitenciária de Lisboa. Apesar do periódico O Mundo 

afirmar que poucos sabiam que a cerimónia se realizaria a 6 de Fevereiro, nesse dia às 12 

horas, já estavam na Penitenciária vários fotógrafos e repórteres573. Entre eles, estava também 

Joshua Benoliel, que fez uma cobertura fotográfica do evento tendo sido publicado 

posteriormente na Illustração Portuguesa· (fig.241). 

A cerimónia da abolição do capuz mereceu honras ministeriais, tendo comparecido na 

Penitenciária, o Ministro da Justiça Álvaro de Castro e respectivo Secretário de Estado, 

Rodrigo Rodrigues, então Ministro do Interior e Director da Penitenciária, o Director-geral do 

Ministério da Justiça, Germano Martins, e o Presidente do Concelho, Afonso Costa, o qual 

chegou de automóvel.  

Foram previamente ouvidos pelo Ministro da Justiça, dois presos políticos, estes 

provenientes de Chaves e com implicações na invasão couceirista e a sessão solene realizou-

se pelas treze horas na Capela da Penitenciária, onde já não existia o altar central. Após todos 

os presos terem ocupado o seu lugar no respectivo camarote dos vários anfiteatros, um guarda 

prisional fez soar um apito e os penitenciários removeram o seu capuz. Dos três Ministros 

presentes a honra do discurso coube a Rodrigo Rodrigues, que informou assim os 

penitenciários de que estava abolido o sistema de isolamento permanente, instalado o trabalho 

em comum e abolido o capuz de penitenciário.  

As descrições do acto pelo vários jornais da época não são unânimes. Os artigos 

republicanos referem que os presos “na sua maioria visivelmente satisfeitos, inrromperam 

n’uma prolongada salva de palmas e soltaram vivas à república, aos quais se não 

associaram apenas vários condenados políticos, que se conservaram sempre, durante toda a 

cerimónia cabisbaixos e contrafeitos”574.  Por seu lado a imprensa monárquica duvida que 

tenha havido uma manifestação tão entusiasta. 

Aproveitando o acontecimento, foram também anunciadas várias outras mudanças, 

como a substituição dos carros celulares puxados a mulas por respectivos automóveis 

celulares; a construção de oficinas e a instalação da iluminação eléctrica no complexo 

punitivo, por ser esta mais económica que a iluminação a gás575. Segundo os órgãos oficiais 

republicanos, após o evento e para criar as áreas oficinais, as estruturas em madeira que 
                                                           
573 Jornal O Mundo, 7-02-1913, p1. 
574 Jornal O Século, 7-02-1913, p.1. 
575 Idem. 
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constituíam os vários anfiteatros começaram imediatamente a ser destruídas sobre a 

orientação do fiscal das oficinas576.  

A imprensa Repúblicana aproveita o evento para tecer rasgados elogios à república, 

por esta ter suprimido o infame capuz “para criminosos políticos e para criminosos comuns, 

porque todos estavam igualados perante a lei”577, realizando desta forma “uma obra humana 

e democrática. Uma obra de clemência e de amor”578 e um gesto de rasgado humanitarismo, 

como diria o jornal Repúblicano Diário de Noticias. A cerimónia da abolição do capuz é 

assim utilizada como propaganda Repúblicana para denegrir a Penitenciária, considerando-a 

“uma instituição monarchica”579, tendo sido graças ao deposto regime que esta “inaugurou 

entre nós os seus horrores”, porque “na impossibilidade de ressuscitar as torturas physicas 

de Inquisição procurava-se obter a tortura moral”580. O jornal  A Capital, publica que, sendo 

o sistema penitenciário em vigor na Penitenciária de Lisboa “fruto de uma lei monarchica 

(…) só podia ser reformado por uma lei Repúblicana”581. 

Por seu lado, a imprensa monárquica contra ataca chamando a atenção para o facto de 

que “se o regímen tirou o capuz a todos os penitenciários foi também foi elle que o impoz aos 

condenados políticos (…) antes de praticar uma boa acção primeiro havia commetido um 

acto que mereceu a mais completa censura”582.  

As maiores críticas partem do partido evolucionista e do seu chefe António José de 

Almeida. Este, aquando das primeiras condenações dos tribunais militares, havia publicado 

um artigo condenando as sentenças e opondo-se à aplicação do “infamante capuz 

penitenciário e da pena do silêncio aos crimes de opinião”583. Na sequência do seu artigo, foi 

ridicularizado pelo partido de Afonso Costa que acusou os evolucionistas e seu chefe de 

serem amigos e protectores dos “thalassas” e de lhes querer suavizar as penas impostas pela 

própria República584, colocando assim em causa o seu Repúblicanismo. Mas como publicava 

o Mala da Europa, “Affonso Costa (…) foi obrigado pelas circunstancias a aceitar, aprovar e 

a por em espectaculosa execução, com apitos, vivas, palmas e tudo ”585 o cerimonial da 

abolição do capuz, gerando em torno do acontecimento uma propaganda tal, que, como 

                                                           
576 Jornal República e O Século 07-02-1913. 
577 Jornal O Mundo, 10-02-1913. 
578 Idem. 
579 Jornal A Capital, 07-02-1913. 
580 Idem. 
581 Idem. 
582 Brasil-Portugal, 16-02-1913, p. 18. 
583 Jornal Mala da Europa, 09-02-1913. 
584 Jornal República, 09-02-1913. 
585 Jornal Mala da Europa, 16-2-1913. 
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escrevia o jornal O Intransigente, “pelo reclamo que lhe fazem está mesmo a pedir que o 

ponham numa revista do ano”586. 

Como o chefe do partido evolucionista aponta, e bem, “aplicar o regime penitenciário 

a presos políticos foi um grave erro. O Parlamento, o Presidente da República, toda a gente 

de senso procurou repara-lo. Mas a reparação resultou peor que o facto”587resultando numa 

“atitude irritante de quem, acima de tudo, quer ser olhado e lisongeado”588. De facto a 

República não tinha solucionado o problema e uma personagem britânica iria acender ainda 

mais a ira da imprensa estrangeira contra a República, causando ainda maiores dissabores a 

Afonso Costa.  

Em Março de 1913 chega a Lisboa uma inglesa, de seu nome Adeline Mary Somers 

Cocks, duquesa de Bedford.  A visitante ilustre589 pertencia à Associação Filantrópica de 

Howard e à Associação Internacional de Penitenciárias, associações das quais faziam parte 

“as damas da mais alta aristocracia britânica”590 como publicitava o jornal Diário de 

Noticias a 20 de Março desse ano.  

A duquesa, referenciada pelo então embaixador 

inglês em Lisboa, Sir Hardinge, visita as várias cadeias da 

capital, com o intuito de se inteirar da difícil situação dos 

presos políticos. A 19 de Março visita a cadeia do 

Limoeiro, e a 20 as presas políticas do Aljube, falando 

com D. Constança Telles da Gama591 e Júlia de Brito e 

Cunha592, acusadas de ajudar as famílias mais pobres de 

outros presos políticos. A 21 de Março a duquesa presta 

uma visita à Penitenciária (Fig.242), tendo assim a 

oportunidade de conversar com vários presos políticos, 

como D. José de Mascarenhas, este implicado nas 

revoltas monárquicas e condenado nos julgamentos dos 

                                                           
586 Jornal O Intransigente,  8-12-1913. 
587 Jornal República, 09-02-1913, p.1. 
588 Ibidem. 
589 Brasil-Portugal, nº341, 14 Abril 1914, p. 67 
590 Jornal Diário de Noticias, 20-03-1913, p.1. 
591 No período da primeira República há noticias de mulheres que visitam os presos políticos como D maria de Mello , 
Condessa de Ficalho, D. Constança Telles da Gama, e D. Mecia Mouzinho de Albuquerque esta ultima apelidada de “a musa 
das prisões” tendo visitado muitas vezes os presos políticos na Penitenciária. Ver Martinho da Fonseca, D. Mecia Mouzinho 
de Albuquerque e os presos políticos (1012-1914), 1914.   
592 Jornal Diário de Noticias, 21-03-1913, p.1. 

Fig.242 – A Duquesa de Bedford na sua visita à 
Penitenciária acompanhada do vice-cônsul da Inglaterra. 

(Brasil-Portugal nº341, 1913, p.67). 
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“complots” monárquicos, e o importante preso politico D. João de Almeida, condenado no 

seguimento das invasões couceiristas, preso politicamente importante, chegando mesmo a 

receber visitas do próprio Ministro da Áustria. 

Já em Inglaterra, a duquesa publica no jornal londrino Times a 5 de Abril de 1913, e 

no Daily Mail a 7 de Abril, o que viu em Lisboa, acendendo com os seus artigos mais uma 

campanha contra Portugal, denunciando a forma “bárbara” como a República tratava os seus 

adversários políticos, acusando o seu governo de reter os cidadãos portugueses durante longos 

períodos de tempo até serem submetidos a julgamento, sendo muitos deles, pessoas distintas 

da sociedade portuguesa. Entre as várias críticas que publica, censura também o encerramento 

da capela da Penitenciária de Lisboa, atitude anticlerical do governo privando desta forma os 

presos de terem assistência religiosa593.  

Os órgãos de comunicação republicanos defendem-se como podem. O jornal O Século 

crítica a atitude da duquesa, que “a pretexto de se interessar pelas questões relativas a 

cadeias e a estabelecimentos penaes sob um ponto de vista meramente humanitário, por ai 

andou a meter o nariz no Limoeiro, no Aljube e na Penitenciária, cujas portas lhe foram 

abertas sem a mínima dificuldade”594. O periódico acusa-a também de servir o “ex-rei” 

exilado D. Manuel II, e de ser possuidora de uma “assombrosa fecundidade literária”595. 

Afonso Costa por seu lado afirma na Câmara que “a velha”, expressão que merece uma forte 

crítica do jornal A Nação596, fora “explorada pelos reaccionários na sua sensibilidade”597, 

porque, na sua opinião “os monárquicos fizeram com que ela visitasse as cadeias 

portuguesas, por entenderem que, tratando-se duma senhora de prestígio, os seus escritos e 

as suas declarações teriam uma grande retumbância em Inglaterra”598. O que veio de facto a 

acontecer, pois despoletou outros artigos de crítica sobre a República portuguesa em vários 

outros países como Itália, França e Estados Unidos da América599. 

O então Director da Penitenciária, Henrique Caldeira Queiroz, chega mesmo a 

escrever uma carta em inglês ao jornal londrino The Times, publicada a 23 de Abril, a 

desmentir as declarações da Duquesa de Bedford, descrevendo as intervenções que a 

república estava a realizar na Penitenciária, como a abolição do capuz, a destruição dos 

anfiteatros, a instalação da luz eléctrica nas celas, que poderia estar acesa até as 21 horas. 
                                                           
593 Jornal A Nação, 13-04-1913, p.1.  
594 Idem. 
595 Jornal O Século, 12-04-1913, p.1. 
596 20 Abril de 1913, referindo ser esta uma linguagem menos própria e nada dignificante dos representantes da República e 
da nação portuguesa, 
597 Diário da Câmara dos Deputados, 23-04-1913, p12. 
598 Idem. 
599 New York Times, Lisbon Prison Horrors, 12 Abril, 1913. Um correspondente do Diário de Noticias em Itália informa o 
periódico português a 23 de Abril que as cartas da duquesa de Bedford foram publicadas em Roma. 
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Tudo garantias das excelentes condições de tratamento de que eram alvo os presos políticos 

na Penitenciária600.    

Afonso Costa, por seu lado, afirma que as prisões portuguesas estão melhores que no 

tempo da monarquia, e que “os presos políticos em Portugal são melhores alimentados do 

que em qualquer outros país” não havendo “um único preso que passe fome”601. Numa 

atitude de raiva, afirma não ceder às pressões da “campanha miserável da imprensa inglesa”, 

ameaçando que, enquanto esta durasse, o governo não apreciaria nenhuma proposta de 

amnistia602.    

O jornal A Nação atacava o governo de 

Afonso Costa acusando-o de dar prioridade aos 

presos políticos “victimas do ódio Repúblicano”, 

fazendo-os entrar na Penitenciária em detrimento dos 

criminosos julgados por delito comum (fig.243), e o 

correspondente em Inglaterra do jornal Commercio 

do Porto, afirma que naquele país “a questão dos 

presos políticos vai tomando (…) um caracter muito 

grave”603 pois a duquesa, fazendo uso da sua 

influência, chega mesmo a promover a 22 de Abril de 1913 um comício no Aeolian Hall em 

Londres sob a denominação “Proteste against the treatment of political prisoners in 

Portugal”604. O comício ficou marcado por um acto de agressão contra um português, o 

engenheiro António Vaz Monteiro Gomes605, que desejando participar no acontecimento para 

refutar as acusações formuladas contra Portugal, “à primeira pergunta que fez, sucedeu-lhe o 

mesmo que fizeram a um outro português em Paris, por ocasião de uma conferência de um 

espanhol (…) foi agredido por dois dos assistentes portugueses e por um inglês”606.  

Num acto de clara propaganda governamental, os jornais republicanos O Século e A 

Capital enviam os respectivos repórteres a visitar as cadeias da capital, com o intuito de 

publicarem um artigo apologético sobre a questão dos presos políticos. O extenso artigo 

bilingue (português e inglês) intitulado À nação ingleza; a verdade sobre a situação em 

Portugal e a maneira como os presos políticos são tratados pela república, é publicado em 

ambos os jornais a 22 de Abril, transmitindo uma visão prazenteira e agradável das cadeias, 
                                                           
600 Carta publicada em “Portuguese political prisoners; Reply to the Duchess of Bedford’s statmentes”, 1913, Lisbon p.37. 
601 Diário da Câmara dos Deputados, 23-04-1913, p.14. 
602 Ibidem, p15. 
603 A Nação, 12-04-1913, p.1. 
604 Portuguese political prisoners; a British National Protest , London, 1913.  
605 Este acaba mais tarde por publicar “Portuguses Political Prisoners; Reply to the duches of Bedford’s statementes”. 
606 Diário da Câmara dos Deputados, 23-04-1913, p12.  

Fig.243 – D. Vasco de Belmonte e D Francisco de Mello e Costa 
conde de Ficalho, transferidos da cadeia da Trafaria para a 

Penitenciária como presos políticos. (Brasil-Portugal nº 387, 
1913, p.3.) 
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especialmente da Penitenciária, desmentindo os maus tratos infligidos aos presos políticos. O 

artigo nega, entre outras coisas, ter a República instalado um “regime de terror“ no país 

fazendo uma “perseguição sistemática e odiosa” aos monárquicos, negando serem estes 

vítimas de maus tratos ao cair “nas mãos dos republicanos”. A imprensa Repúblicana alega 

que a jovem República apenas se defende contra as insurreições dos monárquicos, e no 

processo, “longe de estar fazendo uma obra de perseguição, bem pelo contrário, ela sabe ser 

para com os seus adversários o que tem sido sempre – generosa e humanitária”607.   

Inevitavelmente, grande parte do extenso artigo é dedicado à “horrorosa”Penitenciária 

de Lisboa, “uma das prisões que se tem bordado uma lenda terrível” e da qual “se tem feito 

no estrangeiro uma história tenebrosa a acerca das torturas que os presos políticos 

sofrem”608. Sobre esta questão, o repórter diz ter entrevistado vários presos políticos609 

afirmando um deles estar “encantado com os cuidados que tiveram com ele”. Quanto aos 

restantes, “confessam-se todos satisfeitos pela maneira como tem sido tratados pelo Director 

e pelos guardas”610, chegando um deles, um padre, a afirmar que a vida na Penitenciária para 

os presos políticos, não difere muito da vida de um seminário. O artigo propagandístico 

Repúblicano chega ao detalhe de descrever a cela do famoso preso político n.º 279, D. João 

d’Almeida, referindo a existência de um crucifixo e um rosário, demonstrando assim que a 

República, apesar de acusada de anticlericalismo radical, não perseguia as crenças dos presos.  

Segundo a quinta edição do panfleto britânico “Portuguese political Prisioners; a 

British nacional Protest”, foram enviadas para Inglaterra cinquenta mil cópias do artigo 

bilingue, para poderem ser distribuídas611, mas apesar dos esforços empreendidos pela 

República em limpar a sua imagem, todo a questão criou problemas aos republicanos. Apesar 

de Sir Edward Grey, Secretário dos Negócios Estrangeiros, afirmar na House of Communs 

que o problema das prisões portuguesas era um assunto que apenas dizia respeito ao próprio 

governo português612, o facto é que quando Afonso Costa, no papel de Primeiro-Ministro da 

República portuguesa, tenta em finais de Junho ser recebido em Londres, o Foreign Office 

desaconselha a sua deslocação, apresentando como um dos motivos “a hostilidade do público 

                                                           
607 Jornal O Século, 22-04-1913, p.1. 
608 Idem. 
609 Os repórteres conversaram com presos políticos ilustres como Belmonte, Artur de Vasconcelos Veiga de Faria, António 
de Andrade da Silva Bivar, D. João de Almeida, Peres Brun da Silveira, Padre Avelino Figueiredo, Francis Melo Costa 
(conde de Ficalho) e o padre Barroso. 
610 Jornal O Século, 22-04-1913, p.3. 
611 “Portuguese political Prisioners; a British nacional Protest”, p 5. 
612 New York Times, 13-04-1913.  
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inglês, suscitada por sucessivas campanhas de propaganda sobre as prisões politicas em 

Portugal”613. 

Para atacar ainda mais a República, os órgãos de 

imprensa monárquicos denunciam as más condições 

psicológicas a que os presos políticos estão submetidos na 

Penitenciária, contrariando as afirmações oficiais de 

Afonso Costa. A Nação reabilita o discurso destrutivo e 

crítico feito pelo republicano Miguel Bombarda em 1908 

numa das câmaras contra a Penitenciária, publicando-o 

com um título sugestivo: “O hotel de Campolide; Em 

1908, Penitenciária, fábrica de loucos!... Em 1913, 

Penitenciária, deliciosa estação de Verão!..”614. 

Entretanto, o preso político penitenciário, D. José de Mascarenhas, “illustre fidalgo da nobre 

casa dos fronteira e Alorna”, tendo conseguido ludibriar a segurança da Penitenciária, 

consegue enviar para o exterior uma carta que consegue fazer publicar nos periódicos O Dia e 

A Nação. Esta denuncia as mentiras do artigo apologético Repúblicado, descrevendo as 

“belezas do paraíso” da Penitenciária. Refere ter ficado trinta dias de castigo sem poder ver a 

sua mulher, sendo considerado pelo pessoal da Penitenciária como “um rufia de naifa no 

bolso”, consequência de uma condenação que o colocou ao lado de vulgares criminosos de 

rua. Denuncia também o facto de ser “prohibida rigorosamente a leitura de jornaes nacionais 

ou estrangeiros”615, estando expressamente proibidos de falarem com os restantes 

companheiros também ali presos, e sendo a sua correspondência pessoal “devassada sofrendo 

atrasos na sua expedição que iam até oito dias”616. 

A Penitenciária de Lisboa é pois o epicentro da “questão dos presos políticos” e quase 

todos os dias, jornais como o Diário de Noticias, dão conta da entrada dos presos políticos 

após respectivo julgamento nos tribunais militares617 (fig.244). Lisboa é de tal modo sensível 

ao que se passa no alto de Campolide, reflexo da instabilidade social que se vivia na capital, 

que, a 19 de Abril de 1913 “ao começo da tarde, circulou na capital, com grande insistência, 

o boato de que na Penitenciária se havia dado um caso anormal, afirmando-se que uns 

                                                           
613 As guerras da República, in História de Portugal Direcção José Mattoso, p.495. 
614 Jornal A Nação, 26-04-1913, p.1. 
615 Ibidem, 27-04- 1913, p.1. 
616 Também outros presos políticos, mas das prisões de São Barnabé em Braga, pediram para publicar cartas com o objectivo 
de “contradictar as affirmações gratuitas, feitas no parlamento pelo novo Pombal (…) que ressuscitou no nosso paiz”. 
Jornal A Nação, 27-04-1913, p.2 
617 Jornal Diário de Noticias, 23-04-1913, p.2. 

Fig.244 – O preso político Carlos Ficalho a sair do 
coche celular no pátio do edifício administrativo da 

Penitenciária. (Illustração Portugueza nº. 403, 1913, 
p.553.) 
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presos políticos que ali se encontram, cumprindo várias penas, se haviam recusado, e por 

uma forma bem terminante, a trabalharem de comum com outros presos, chegando a 

puxarem por facas, tesouras e havendo apitos, intervenção da força armada etc…”618. Apesar 

do boato, veio a confirmar-se ter sido apenas um pequeno desentendimento por parte de um 

preso comum, o que não impediu que o próprio Director da Penitenciária, Henrique Caldeira 

Queirós, enviasse uma carta para um jornal para explicar o sucedido, acalmando assim os 

ânimos da capital.  

A imagem da Penitenciária é de tal maneira denegrida pelos actos da República que na 

tentativa revolucionária de 27 de Abril de 1913, os 

sentinelas nas suas torres de vigia foram atacados 

por alguns revolucionários “que para ali se 

dirigiram”619, atitude que se pode traduzir como 

uma acção retaliadora contra a “bastilha 

Repúblicana de Campolide”. Apesar de todos estes 

acontecimentos, nada benéficos para a imagem da 

República, Afonso Costa, irredutível, afirmara que 

apesar das pressões não iria “abrir as portas das 

prisões aos presos políticos”620. Mas o governo 

parece não ter tido outra saída senão conceder uma 

nova amnistia, para desta forma combater a 

imagem de tirania que estava a projectar para o 

estrangeiro, e acaba por conceder uma amnistia aos 

presos políticos no âmbito das comemorações do 

terceiro aniversário da República621 (fig.245). 

Talvez pelas questões em torno da 

Penitenciária e das atenções que esta atraia sobre si, em 1913 o cineasta português Ernesto de 

Albuquerque decide rodar o filme/documentário A vida de um condenado a pena maior ou A 

vida na Penitenciária de Lisboa, o qual esteve uma semana no cartaz tendo impressionado 

pela qualidade fotográfica e pela maneira como descrevia a vivência dos presos622.  

                                                           
618 Diário de Noticias, 20 de Abril de 1913, p.1. 
619 A Nação, A Capital 29 Abril de 1913, p.1. 
620 A Capital, 23-04-1913, p.1. 
621 Brasil- Portugal, nº354, Os presos políticos ultimamente indultados, 16 de Outubro de 1913  
622 Contactámos a Cinemateca de Lisboa que nos informou, infelizmente, estar este filme desaparecido. Sobe o cineasta ver 
de A. Videira dos Santos, Ernesto de Albuquerque, Cinemateca Portuguesa, 1983.  

Fig.245 – Presos políticos a saírem da Penitenciária no seguimento da 
amnistia concedida pelo terceiro aniversário da República. (Illustração 

Portugueza nº400, 1913, p.458) 
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Mas as amnistias não são solução para o problema que subsiste e em inícios de 1914 o 

governo de Bernardino Machado propõe novamente “uma amnistia ampla, generosa, dentro 

da qual caibam todos os vencidos, para com ela curar as feridas dos vencidos e apagar as 

divisões que existem na família portuguesa”623. Isto depois de, como refere, “se ter movido na 

grande imprensa mundial uma insistente campanha de descrédito contra a República 

Portuguesa, depois de se infligir aos presos políticos um regime prisional contrário aos 

preceitos humanitários das nações civilizadas”624. Mas apesar das boas intenções de 

Bernardino Machado a família republicana não se 

entende sobre em que moldes realizar a tão necessária 

amnistia625. Em contrapartida, a 4 de Agosto de 1914, 

sendo Ministro da Justiça Bernardino Machado, a 

República altera o nome da “Penitenciária Central de 

Lisboa” para “Cadeia Nacional”626, como que numa 

atitude de apagamento de memória e de enquadrar 

legalmente os presos políticos nela encerrados, que 

assim já não estariam numa Penitenciária, com todos os condicionantes que semelhante 

denominação implicaria, mas uma cadeia normal onde todos tivessem lugar legitimo.  

Aquando do golpe militar de 5 de Dezembro de 1917 chefiado por Sidónio Pais contra 

o governo de Afonso Costa, as suas tropas revoltosas surgem também fotografadas em frente 

da Penitenciária por ser o alto do Parque Eduardo VII um local estratégico (fig.246). Segundo 

o jornal O Século, no calor da revolução, “um dos primeiros actos dos revoltosos foi a 

libertação dos presos por questões sociais (…) e o encerramento nas celas que eles 

ocupavam do Director da Penitenciária, Sr. Dr. Rodrigo Rodrigues e do Sr. Daniel 

Rodrigues”627, ambos politicamente próximos a Afonso Costa. O Director deposto, preso na 

sua própria Penitenciária, surge como o preso nº. 1 no livro de Registo de presos políticos da 

Penitenciária628, sendo assim substituído por João Gonçalves, que já havia sido subDirector 

logo após a implementação da República em 1910. Outros políticos também ali foram 

encerrados, como Urbano Rodrigues, secretário de Afonso Costa, ou o republicano Luís Filipe 

                                                           
623 Diário da Câmara de deputados, 19-02-1914, p27 
624 Diário do Senado, 20-02-1914, p.10. 
625 Diário da Câmara dos Deputados, 19-02-1914, p.29. 
626 Dec. Nº723, de 4 de Agosto de 1914. 
627 Jornal O Século, 8-10-1917, p.1. 
628 DGSP, Arquivo da Penitenciária de Lisboa.  

Fig.246 - Revolução de Sidónio Pais. Acampamento de 
Campolide, o major Sidónio Pais conversando com o doutor 

Moura Pinto. (AFCL) 
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da Mata, que é preso “em nome da República” durante 10 dias na cela nº. 37 da ala C629. 

Segundo o republicano, nesta existia uma cama de ferro com enxerga e travesseiro, e “como 

durante a revolução se haviam retirado da cadeia víveres e roupas”630 apenas recebeu dois 

cobertores. Luís da Mata crítica o facto de se encerrarem “na Penitenciária os cidadãos 

ordeiros e honestos, sem terem cometido qualquer delito, mas e simplesmente porque alguém 

os mandava prender, por vingança pessoal, ou pelo prazer de se dar ares de defensor da 

revolução triunfante”631.  

Com tanta movimentação dentro e às portas da Penitenciária, esta estava já desvirtuada 

como Casa do Silêncio. Apesar da implementação do sistema auburniano o silêncio 

continuava a ser exigido ao penitenciário, mas os presos políticos constituem um motivo de 

destabilização no normal funcionamento da então Cadeia Nacional. Numa participação de 13 

de Março de 1919, pelo guarda prisional de 1ª nº4, José Salvador Correia, ao Director, este 

informa que pelas 19 horas na ala C, a ala dos presos políticos, constatou que “um dos presos 

estava cantando o hino da Carta”. Queixa-se o guarda José que não consegue descobrir qual 

deles tinha entoado a cantilena e que “depois do silêncio os mesmos presos se portaram 

pessimamente fazendo imenso barulho com cantorias em coro e assobios”632.     

Desde os primeiros dias da República o movimento de presos na Penitenciária foi 

elevado, devido à tumultuosa instabilidade social. À semelhança do que acontecera na 

implementação do regime republicano, também na revolução do 7 de Fevereiro de 1927, mais 

uma vez foi em frente da Penitenciária que se instalou uma posição de artilharia fiel ao 

governo e se desenvolveram actos revolucionários (fig.247). Abafada a revolta, também mais 

uma vez deram entrada na Penitenciária mais presos políticos, como mostra uma foto que 

descobrimos no seu arquivo, com a legenda de presos políticos = 1927 na qual aparece 

assinalada a posição do escritor repórter José Romão dos Santos Ferro (fig.248). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
629 Luís Filipe da Mata, 10 Dias na Penitenciária; Seus precedentes e consequente, 1918. 
630 Ibidem, p.15. 
631 Ibidem, p.16.  
632 DGSP – Arquivo da Penitenciária de Lisboa. 

Fig.247 – Movimentos em frente da Penitenciária no período 
revolucionário de 7 de Fevereiro de 1927. DGARQ 

Fig.248 – Presos políticos na Penitenciária em 1927. 
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No que toca à questão dos presos políticos na Penitenciária e restantes cadeias do pais, 

apenas o Estado Novo procurou encontrar uma solução pelo Decreto-lei n.º 23.203 de 6 de 

Novembro de 1933 o qual, “regulando a forma de punição dos delitos políticos e das 

infracções disciplinares de carácter politico” cria “uma colónia penal para presos políticos e 

sociais no Tarrafal, da ilha de S. Tiago, no arquipélago de Cabo Verde”633. Também o 

posterior Decreto-lei nº26643 de 28 Maio de 1936, que regulamenta finalmente a grande 

reforma prisional portuguesa, afirma que “para os delinquentes políticos criam-se 

estabelecimentos prisionais especiais: prisões na metrópole e colónias penais no ultramar. 

Compreende-se a razão. Por um lado o delinquente político não deve ser sujeito ao regime de 

isolamento que, em grande parte, é o regime aplicado aos outros presos; e, por outro, não é 

admissível que se obrigue ao contacto com presos de direito comum”634. È neste contexto que 

surge o forte de Peniche, adaptado para receber presos políticos.   

A falta de tempo, não nos permitiu aprofundar muito mais o papel conturbado que a 

Penitenciária desempenhou ao longo da primeira República, mas nesta abordagem possível 

interessa-nos sobretudo chamar a atenção para o facto de que esta está ligada aos 

acontecimentos mais problemáticos da cidade de Lisboa e da história do país exigindo assim 

um estudo mais profundo.  

Mas nem tudo foi mau para a Penitenciária de Lisboa durante o período Repúblicano, 

pelo contrário, também foram introduzidas importantes alterações na cidade punitiva como 

em seguida veremos.    

 

 

5. 3 - As alterações da primeira República 

Com a monarquia derrubada, os republicanos tem a oportunidade de proceder a 

alterações no sistema penitenciário e na Penitenciária de Lisboa. Curiosamente, podemos 

observar na fachada do edifício uma pequena mas significante mudança, isto é, a mutilação do 

brasão real (fig.249). A coroa foi partida tendo sido preservado apenas o escudo com as 

quinas, num acto de apagamento de memória e indicador da nova influencia sobre a cidade 

punitiva do novo regime instalado. Julgamos constituir esta mutilação um acto curioso, se 

tivermos em conta que em outros edifícios monárquicos da capital foram preservados os 

símbolos heráldicos reais.  
                                                           
633 Decreto-Lei n.º 26.539 de 23 de Abril de 1936. 
634 Decreto-Lei nº 26:643, Organização dos serviços prisionais portugueses, p.20. 
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Como já vimos, a república abole o sistema filadélfiano, e com o sistema auburniano, 

“a vida do recluso tomou uma feição completamente diferente: nem monacal, nem torturada 

– de trabalho, humana”635. Nesta perspectiva, serviços que antes estavam apenas entregues a 

funcionários externos, como cozinha, barbearia e obras de manutenção nos vários edifícios do 

complexo punitivo, (estas realizadas apenas por empregados do Ministério das Obras 

Públicas), passam a poder ser executadas pelos próprios reclusos, saindo assim do seu 

microcosmos celular (fig.250), tendo sido criado um novo uniforme (fig.251). 

As mais significantes alterações estruturais 

na arquitectura da Penitenciária foram levadas a 

cabo pelo seu 4º Director, o médico Rodrigo José 

Rodrigues, responsável por colocar em marcha um 

plano de obras subsidiadas por verbas 

disponibilizadas pelo parlamento em 1916, o que 

possibilitaria a adaptação ao novo regime penal. 

Estes melhoramentos fariam com que, como referiu 

então Rodrigo Rodrigues, a então Cadeia Nacional 

voltasse de novo “a ser considerada o mais 

monumental e completo estabelecimento prisional da Europa”636. 

 

 

 

                                                           
635 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p55. 
636 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917 p 21. 

Fig.249 – Brasão real mutilado na coroa. 
Fig.250 – Reclusos a trabalhar na lavandaria 
sob o olhar atento do guarda para manter o 

silêncio. 

Fig.251 – Abolido o 
capuz, foi criado um 

novo fardamento para o 
preso. 

Fig.252 – No primeiro piso foram instaladas oficinas, após a 
destruição dos anfiteatros. 
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Como já anteriormente vimos, em 1913, aquando da abolição do capuz os anfiteatros 

começaram a ser destruídos para dar espaço às novas oficinas de trabalho em comum. Do 

vazamento destas áreas resultou um enorme espaço que foi dividido em dois através do 

acrescento de um pavimento, criando desta forma dois pisos. No piso inferior foram então 

instaladas as oficinas comuns (fig.252) e no piso superior, com acesso pela capela (então já 

desactivada) foram criadas as salas de aulas (fig.253). Estas podiam finalmente reproduzir o 

modelo de ensino vigente, em que o professor estabelecia uma proximidade com o seu aluno 

em tempo real, dando respostas às dúvidas surgidas durante a lição, criando desta forma uma 

dinâmica de ensino impossível no anterior sistema filadélfiano.   

 

 

 

 

 

O sistema auburniano exigia ainda mais espaços oficinais e o respectivo espaço para a 

sua construção foi conseguido através da destruição dos pátios de passeio isolados, agora 

descontextualizados e obsoletos (fig.254). No espaço conquistado, foi edificado uma cintura 

de oficinas em torno do edifício radial637. A primeira oficina, com uma capacidade laboral de 

cem presos, fica concluída em Fevereiro de 1917, com uma área rectangular, construída em 

ferro e cimento armado e medindo quarenta e dois metros de largura por vinte e nove de 

comprimento. Graças a uma passagem superior metálica suportada por colunas de ferro em 

todo o comprimento da oficina, o guarda ficava separado da população reclusa podendo 

facilmente controlar e vigiar o trabalho oficinal (fig.255). Em Agosto de 1917, a inauguração 

de uma das novas oficinas chegou mesmo a contar com a presença do Chefe de Estado 

Bernardino Machado e do Ministro da Justiça Alexandre Braga638. 

 Se algumas estruturas sofreram alterações a nível físico, outras sofreram alterações a 

nível funcional, como é o caso da capela no coração da estrutura radial. À importância da 

religiosidade no sistema filadélfiano, sucede o desprezo Repúblicano, com o seu forte espírito 

                                                           
637 Foram criadas oficinas de serralharia, latoaria, marcenaria, carpintaria, tanoaria, escovas, capachos, alfaiataria, sapataria, 
tipografia encadernação e gravura. 
638 Jornal O Século, 01-08-1917, p.1. 

Fig.253 – No segundo piso foram instaladas as 
salas de aulas. O acesso era feito pela própria 

capela. DGARQ. 

Fig.254 – Destruição dos pátios de isolamento 
para dar lugar às novas oficinas industriais. 

Fig.255 – Construção da oficina utilizando estruturas 
metálicas. 
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anticlerical, que influenciado pela corrente positivista, despreza a influência religiosa no 

sistema científico penitenciário, ficando o recluso “livre de seguir a religião que deseje e 

entregar-se à prática de actos de culto compatíveis com o regime”639.  

 

 

 

 

 

 

Tendo sido o cargo de capelão extinto, foi o altar da capela desmontado e substituído 

por uma cabine circular envidraçada, (fig.256 e 257) a qual passa a assumir a função de 

gabinete do chefe de guardas, que deste ponto central, podia facilmente controlar todas as 

áreas prisionais em seu redor e gerir todo o serviço da cadeia. A estrutura podia também, em 

caso de necessidade, ser desmontada para dar lugar dar lugar a um ecrã onde eram projectadas 

“cenas educativas e morais” recorrendo a um animatógrafo640. A estrutura apenas seria 

desmontada nos anos sessenta no período estado-novista, como mais adiante veremos. 

Felizmente nenhuma outra alteração foi feita na capela tendo assim sobrevivido intactos, até 

hoje, os seus elementos decorativos641.  

Como prometido durante a cerimónia da 

abolição do sistema filadélfiano e do capuz, foi 

também instalada a rede eléctrica substituindo o 

sistema de bicos de gás (fig.258) e comprado um 

carro celular para substituir o coche celular 

(fig.259). 

 Um dos aspectos mais importante que os 

                                                           
639Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 55. 
640 Segundo Rodrigo Rodrigues, esta estrutura era móvel podendo ser desmontada para colocar no seu lugar o cinescópio. 
Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 37. 
641 À excepção de alguns vitrais que recentemente foram danificados pela acção de ventos, uma vez que não houve obras de 
conservação, apesar dos nossos esforços nesse sentido. Conseguimos contudo efectuar o levantamento fotográfico antes de 
terem sido destruídos. 

Fig.258 – Um dos dínamos instalados 
para fabricar electricidade. 

Fig.259 – o primeiro carro celular comprado para substituir o coche 
celular. 

Fig.256 e 257 – Desenho da cabine de vidro construída no local do altar, a partir da qual o chefe de guardas podia 
controlar o serviço da cadeia. À direita a sala de alas de onde se pode também observar a cabine na capela 
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Republicanos introduziram na Penitenciária de Lisboa, foi as ciências positivistas 

transformando a cidade punitiva num autêntico laboratório, propiciando um grande e 

importante campo de estudo para as emergentes ciências criminais no contexto português. A 

escola positivista lombrosiana admitia a existência de criminosos irrecuperáveis cujas 

características físicas (hereditárias ou não) eram uma consequência directa do seu 

comportamento anormal criminoso. Partindo deste pressuposto e havendo a necessidade de 

identificar os criminosos reincidentes, o Director dos serviços antropométricos de Paris 

Alphonse Bertillon apresenta em Roma, em1885, durante o 1º congresso de Antropologia, um 

método de identificação do criminoso, implementando assim a antropometria criminal. Esta 

técnica consistia na medição sistemática de vários ossos ou zonas do corpo humano, como o 

crânio642 ou orelhas, e sinais ou tatuagens643. Todas estas medidas eram então anotadas em 

fichas, às quais passaram posteriormente a ser agregadas as respectivas fotografias, e mais 

tarde a impressão digital. Cada uma das fichas é depois integrada num sistema de 

organização, tipo base de dados, de forma a permitir a rápida identificação do criminoso 

reincidente644. Os republicanos, logo após a implantação da república fizeram publicar 

imagens de padres jesuítas a serem submetidos à medição antropométrica dos crânios para, 

num acto de humilhação, serem equiparados aos criminosos. 

Em Portugal foi graças ao Regulamento das Cadeias Civis, de 21 de Setembro de 

1901, que passou a funcionar o primeiro posto antropométrico na Cadeia da relação do 

Porto645. Contudo, é apenas pelo decreto de 18 de Janeiro de 1906 que é aprovado o 

Regulamento dos postos anthropométricos para identificação e estudo anthropologico dos 

criminosos, prevendo a criação de postos privativos nas Penitenciárias de Lisboa e Coimbra. 

Mas apesar de prevista a sua instalação, o de Lisboa nunca chegou a entrar em 

funcionamento, e os dois que foram entretanto criados em Trinas e no Governo Civil, 

funcionavam de forma deficiente.  

Após a implementação da República, em 1913, é apresentada na Câmara do Senado, 

pela mão do Ministro Álvaro de Castro, uma proposta para criação na Penitenciária de Lisboa 

de um lugar de médico antropologista para que se pudesse “criar um serviço que em Portugal 

não existia”646, ou seja, um posto antropológico. Este não teria unicamente a finalidade de 

                                                           
642 Alguns antropologistas detinham colecções compostas por centenas de crânios de criminosos. 
643 Por este motivo é que os republicanos publicaram fotos dos padres jesuítas a serem submetidos às medições do crânio 
como vulgar criminoso.  
644 Ver Vale e Sousa, Anthropometria Criminal, in Serões, 1903, p.340.  
645 Sobre o tema ver, Instituto de Criminologia do Porto : resenha histórico-bibliográfica, Luís de Pina, 1960. 
646 Diário da Câmara do Senado, sessão de 09/12/1913, p.21.  



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

efectuar medições, como os então já instalados postos de antropometria criminal, mas sim 

proporcionar, numa vertente multidisciplinar, o estudo psicológico do criminoso para o 

progresso científico das ciências criminais em Portugal. No seguimento de alguma 

contestação à criação de mais um posto na Penitenciária, Daniel Rodrigues defende a sua 

necessidade, pois “uma cousa é a identificação do criminoso, outra cousa é o seu estudo 

psicológico e criminológico”647, trabalho que apenas poderia ser feito por um médico 

antropologista.  

A proposta acaba por ser aceite e é nomeado para o cargo o médico Rudolfo Xavier da 

Silva que, criticando a monarquia por “ignorar até a última hora” as leis da escola 

positivista, assim que toma posse do cargo faz o levantamento exaustivo de cerca de mil 

criminosos penitenciários648 (fig.260). Como resultado dos levantamentos, o posto 

antropológico elabora álbuns fotográficos de criminosos tipo, com grupos “identificados” 

graças a deformações físicas consideradas comuns entre cada tipologia de criminoso, estas, 

uma consequência do comportamento criminoso (fig.261). O livro de registo de tatuagens, na 

época associadas a criminoso e marinheiros, é também um documento muito interessante, 

contendo o levantamento de centenas de desenhos de tatuagens dos criminosos, apresentando 

uma iconografia variada desde símbolos republicanos, a temas relacionados com o fado, vida 

mundana, prostitutas etc. (fig.262). Também com o posto antropológico foi criado um museu 

relacionado com as questões da criminologia, contendo objectos recolhidos no quotidiano 

prisional ou trabalhos realizados por presos, entre outros objectos649.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
647 Ibidem, p.22. 
648 Xavier da Silva disponibilizou posteriormente esta informação publicando em 1916, Os reclusos de 1914: Estudo 
estatístico e antropológico. Ver também do mesmo autor, Crime e prisões, 1925. 
649 Infelizmente nada resta deste museu, tendo desaparecido todas as peças. 

Fig.260 – Medição de um preso no posto 
antropológico instalado na Penitenciária. 

Fig.261 – Criminosos fotografados 
para o livro dos homicidas. 

Fig.262 – Livro de registo de tatuagens 
do posto antropológico com iconografia 

Repúblicana. 
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A necessidade de desenvolver o estudo psicológico do criminoso, leva a que seja 

permitido ao preso, decorar a sua própria cela, o que permitia ao psiquiatra criminal “definir o 

habitante da cela, surpreendendo-o na sua intimidade psíquica”650.     

 O posto antropológico acaba por se transformar em 1916 no primeiro Instituto de 

Criminologia português, que funcionaria como anexo pedagógico da Faculdade de Direito651. 

O Instituto deveria estudar a criminologia numa vertente etiológica, clínica e terapêutica, 

sendo responsável entre outras coisas, pela publicação periódica da estatística criminal e 

prisional da metrópole e do Boletim de Estudos de Criminologia, sendo também da sua 

responsabilidade, manter e desenvolver um museu-arquivo de Psiquiatria Criminal 

vocacionado para o estudo do crime.  

Quanto ao necrotério construído próximo do hospital da Penitenciária, este foi desactivado, 

passando, em caso de óbito, a serem enviados os cadáveres à Faculdade de Medicina de 

Lisboa para poderem ser submetidos a estudos652.   

 A Penitenciária acaba assim por proporcionar aos cientistas republicanos, uma infra-

estrutura e um importante campo de estudo para o desenvolvimento da criminologia moderna 

portuguesa. Papel infelizmente hoje esquecido e à espera de um estudo mais concreto e 

aprofundado para termos a real dimensão da importância da Penitenciária no despontar das 

ciências criminais portuguesas 

 

5.4  De edifício notável a edifício a destruir 

O grande estaleiro que a cidade de Lisboa vê surgir no alto de Campolide e a dimensão 

do complexo inaugurado nos finais da segunda metade de oitocentos despertou, como não 

podia deixar de ser, curiosidade e criticismo, quer na própria população lisboeta quer nos 

círculos de intelectuais que nem sempre a entenderam como sendo um “importante 

equipamento social”653, nas palavras de José-Augusto França, e inovador para o contexto 

português no tratamento dos delinquentes e no combate à criminalidade. Ramalho Ortigão e 

Eça de Queirós escrevem nas suas As Farpas que: 

                                                           
650 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p.41. 
651 Ver Um estudo prático de Direito Penal realizado na Penitenciária de Lisboa, 1934. 
652 Rodrigo Rodrigues, Cadeia Nacional de Lisboa – Seu significado no problema penal português, 1917, p. 47. 
653José-Augusto França, Lisboa História Física e Moral, p, 551. Apesar de lhe reconhecer a importância no contexto 
histórico da cidade refere que foi “construída segundo as boas regras do género, estudadas primeiro em França e depois em 
Inglaterra, em modelo compósito que o engeneheiro R. J. Ferraz adaptou, (…) num estilo dito “gótico-germanico”, com 
coroamento de ameias simbólicas de fortaleza da lei e da justiça”. Como já vimos o modelo não é nem inglês nem francês, 
mas sim belga.  
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“Em Lisboa o povo começa a ir mostrar desvanecidamente aos extrangeiros a grande 

fábrica em construcção da sua nova cadeia (...) um palácio enorme que o povo pode admirar 

sem inveja. É o único que elle pode ter a legitima ambição de vir um dia a habitar. (...) Todos 

os nossos parabéns ao povo pela sua cadeia nova! Dizem que não há melhor; que em 

nenhuma parte do mundo se dá ao facínora mais artística hospedagem”654. No entanto, 

Ramalho Ortigão, de opinião de que a criminalidade se combatia com a instrução do povo, 

condena o facto de Lisboa ir ter “a peso de ouro uma prisão Penitenciária, quando a peso de 

ignorância e de desleixo Lisboa não tem ainda um Lyceu”655, considerando assim 

inadmissível que se construísse uma “cadeia-exemplar” sem antes se ter uma “escola-

modelo”.  

As graves carências em várias áreas do Portugal oitocentista, tornava por vezes difícil 

a aceitação, por parte da população, dos elevados gastos numa cadeia monumental e luxuosa, 

construção apenas justificável porque a Penitenciária era entendida pelo governo regenerador 

como um instrumento social fundamental para o progresso da sociedade e do Estado Liberal, 

sendo por isso, na nossa opinião, um monumento representativo da política regeneradora de 

obras públicas. A sua monumentalidade arquitectónica marcava fortemente a paisagem 

lisboeta, sendo visível a partir da capital, como podemos constatar pelos clichés realizados por 

fotógrafos oitocentistas como Francesco Rocchini, que a fotografou a partir do miradouro de 

Alcântara (fig.263) ou em representações como a litografia colorida de J. R. Christino e R. 

Gameiro, sobre a Feira Franca que se realizou em 1898, no topo da Avenida da Liberdade, na 

actual rotunda do Marques de Pombal, pela altura das Comemoração do Centenário da Índia 

(fig.264). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
654 As farpas, 1875, p. 29. 
655 As farpas, 1875, p29. 

Fig.263 – Panorama do jardim de São Pedro de Alcântara. (c.1890) Fig.264 - Litografia colorida de J. R. Christino e R. Gameiro. Feira das 
Comemorações do Centenário da Índia. (1898) 
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O local escolhido para edificar a cidade punitiva é também por vezes alvo de crítica. O 

deputado Freitas Oliveira afirma ser uma vergonha ter-se edificado “para habitação de 

ladrões e assassinos, no ponto mais saudável e mais formoso da cidade, um palácio 

majestoso, que custou mais de mil contos”656.  

Mas apesar da polémica, o “palácio dos criminosos”, como por vezes era chamada a 

Penitenciária, suscitava uma enorme curiosidade por parte da população657 e ainda antes da 

sua inauguração, foi lido no parlamento um artigo do Diário de Notícias, expondo o facto de 

ser “preciso um longo cerimonial para qualquer cidadão poder visitar a Penitenciária”658. O 

jornal pede autorização para que todos os cidadãos pudessem visitar a Penitenciária, uma vez 

que esta era “uma machina nova entre nós de repressão e castigo, (...) de moralisação, e 

portanto, a lição moral deve principiar em tornar a todos patente o instrumento de 

penitenciação.”659. O pedido foi aceite pelo parlamento, uma vez que da visita a semelhante 

edifício, os deputados entendiam que apenas poderia resultar “vantagens para a boa 

educação social e para a moralidade pública”660.  

Aquando da abertura da Penitenciária e após um discurso do seu primeiro Director 

Jerónimo da Cunha Pimentel, no qual explica sumariamente o sistema penitenciário 

inaugurado, Rafael Bordalo Pinheiro publica um artigo humorístico ironizando as boas 

condições dos penitenciários, os quais teriam direito a “livros para se entreterem nas horas do 

calor e lindos jardins cheios de flores para cultivarem pela fresca661”. Segundo o humorista, 

com tão boas condições, não seria de admirar que quem andava a lutar com grandes 

dificuldades pela vida, não resistisse à tentação de espetar “dois palmos de ferro na barriga 

da pessoa mais próxima”662 para assim poder ir para o “paraíso” da Penitenciária, onde se 

podia “comer à barba longa, ler a princesa Magalona e passar as manhãs, qual jovem Lylia 

abandonada divagando em seu jardim”663. Crítica justificável na mentalidade da época se 

tivermos em conta que apenas na Penitenciária de Lisboa o Estado providenciava tudo ao 

preso, desde roupa, comida, instrução, saúde, o que não acontecia nas cerca de duzentas 

                                                           
656 Câmara dos Deputados, 28-03-1883, p.827. 
657 Nos finais do século XIX o interesse pela criminologia e vida dos criminosos aumentou levando mesmo a publicações 
como os fascículos publicados em 1898 “Galeria de Criminosos Celebres em Portugal; História da criminologia 
contemporânea”, muitos dos criminoso biografados estiveram a cumprir pena na Penitenciária. 
658 Diário da Câmara dos Deputados, 14/03/1883, p.679. 
659 Idem. 
660 Idem. Por estranho que possa parecer, semelhante pedido não está de todo fora de contexto na época, uma vez que também 
em outros países as Penitenciárias podiam ser visitadas por particulares, para assim poderem tomar conhecimento e contacto 
directo com um dos mais importantes e imponentes equipamentos sociais, símbolo de progresso, civilização, combate à 
criminalidade, pacificação e segurança da sociedade liberal em desenvolvimento perspectiva nem sempre totalmente 
entendida no contexto português. 
661 Pontos nos ii, 10-09-1885, p.150. 
662 Idem. 
663 Idem. 
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cadeias do país, onde cada preso tinha apenas o direito de pagar o Imposto de Carceragem 

para obter todos os serviços básicos, isto no caso de conseguir pagar, caso contrário, 

sobrevivia pela mendicidade praticada nas janelas da enxovia ou pela caridade dos restantes 

presos ou funcionários da respectiva prisão. Neste sentido, a Penitenciária de Lisboa e mais 

tarde a de Coimbra, constituíam um oásis no caos e degradação das restantes cadeias do país, 

representando um enorme avanço nos Direitos do Homem enquanto privado da sua liberdade.  

Como já referimos, quem assumiu plenamente as críticas contra a Penitenciária, foi a 

família republicana. Em 1883 Teófilo Braga dizia ser esta “uma das nefastas obras da 

monarquia”664 achando que deveria ser completamente arrasada. Já Manuel de Arriaga, por 

seu lado, críticava o facto de o sistema penitenciário não contemplar a diferença social, 

encerrando “tumultuaria e confusamente na mesma cadeia cellular, o escriptor, o 

philosopho, o politico, o vadio, o assassino e o ladrão!”665, lançando também um aviso aos 

monárquicos para não se “queixarem” se posteriormente a Penitenciária fosse “para a 

monarchia portugueza o que a Bastilha foi em França para o regimen do absolutismo!...”666. 

Afirmações curiosas, se tivermos em mente, como já vimos, que foi a primeira República a 

responsável por encerrar centenas de presos políticos nas celas da Penitenciária, estes de 

várias classes sociais e profissionais, originando duras críticas por parte da imprensa 

internacional contra os republicanos. Por ironia, a Penitenciária acabou por ser uma bastilha 

sim, mas Repúblicana. 

A crítica Repúblicana destrutiva está bem presente nos artigos e livros que 

publicavam. É o caso dos republicanos Angelina Vidal667, Arnaldo Fonseca668, Rocha 

Martins669, Gustavo de Matos Sequeira 670 e Norberto de Araújo (1938)671, entre outros. 

Críticas que geralmente enfocam os rigores do isolamento e da disciplina do sistema 

filadélfiano, a qual, defendiam, matava a mente e o espírito do homem, este por natureza um 

ser social. Os problemas do suicídio, loucura e os elevados índices de tuberculose, levavam os 

republicanos a considerar a Penitenciária, como “um dos casarões mais tristes da cidade e 

que bem demolida seria, sem protestos de ninguém”.  

Não podemos deixar de escrever parte de um artigo publicado por Libanio Baptista 

Ferreira, que descreve a sua visita à cidade punitiva de uma forma muito literária: 

                                                           
664 Diário da Câmara dos Deputados, 20-03-1883, p.773. 
665 Diário da Câmara dos Deputados 20-03-1883, p.768. 
666 Ibidem, p.770. 
667 Lisboa Antiga e Moderna: Elementos Históricos da sua evolução, 1900, p.147.  
668 A Penitenciária de Lisboa, in Portugal-Brasil, nº33, 1 de Junho de 1900, p.132. 
669 A casa do silêncio, impressões de uma visita demorada á Penitenciária, in Illustração Portugueza, V.1, nº6, 1906, p.180. 
670 Depois do terramoto: Subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa, 1916, p.498.  
671 Peregrinações em Lisboa, Norberto de Araújo, 1938, p.92. 
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 “Quando se penetra n’aquelle immenso e frio corredor, depara-se nos uma porta ao 

fundo, baixa, negra, atarracada, esphingica... é uma porta lúgubre, onde nos parece estar 

lendo em lettras coruscantes de fogo a terrível legenda, que Dante escreveu, no  terceiro 

canto do seu immortal poema, sobre a porta horrenda da infernal morada! É a bocca negra 

daquele esfaimada d’aquelle glotão de malvados, d’aquelle monstro gigante, que, extendendo 

os seus seis braços de musculatura férrea, pode esmagar sob elles, e d’uma só vez, o craneo e 

o dorso de quinhentos assassinos” 672.  

Apesar de todos os esforços de desacreditar a Penitenciária, esta desde muito cedo 

ganha uma importância no contexto do património edificado da cidade de Lisboa como 

podemos ver num artigo publicado pelo jornal Mala da Europa, o qual refere ser a 

Penitenciária “sem contestação, um dos edifícios mais monumentaes e importantes da 

moderna Lisboa, rivalisando vantajosamente com as melhores edificações do extrangeiro (...) 

uma vasta e monumental construção (...)”. O referido artigo apesar de concordar com o facto 

de o sistema penitenciário filadélfiano em funcionamento estar já em desuso, conclui que “a 

Penitenciária de Lisboa representou na sua épocha, e representa ainda, para a civilização e 

para o aceio e relativo bem estar dos presos, um enorme progresso sobre a barbara e infecta 

prisão do limoeiro”673.  

Independentemente das críticas em 

relação à "Casa do Silêncio" de Campolide, 

este era um dos maiores, senão mesmo o 

maior, edifício da capital. Onde melhor 

podemos verificar o impacto da sua 

monumentalidade é nos guias de turismo de 

finais do século XIX e inícios de XX. Na 

Guia Illustrada de Lisboa e suas 

circumvizinhanças, de Thomaz D’Almeida 

Manuel de Vilhena, editado em 1891, a referência à Penitenciária surge na secção de Prisões 

e Tribunais, e após a descrição do contexto penal e social que a materializou refere ser esta 

um “vasto edifício habilmente delineado pelo distinto engenheiro Ferraz, e satisfaz bem ao 

fim a que se destina”674. Nas escassas fotografias que o guia integra, uma é dedicada à 

                                                           
672 O Occidente, p.139.  
673Mala da Europa 18-09-1898, p3. O artigo refere também que “o fácies geral do edifício é o gothico flamengo à maneira 
belga”. 
674 Guia Illustrada de Lisboa e suas circumvizinhanças, Thomaz D’Almeida Manuel de Vilhena, 1891, p.193. 

Fig.265 – Fotografia incluída no  Guia Illustrada de Lisboa e suas 
circumvizinhanças, de Thomaz D’Almeida Manuel de Vilhena.  (1891). 
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fachada da Penitenciária, apresentando as torres do corpo central ainda por terminar (fig.265) 

É curioso verificar que a Penitenciária constitui-se como património da própria cidade de 

Lisboa sendo referido em outro guia como um edifício “vasto e construído segundo os 

melhores modelos d’este género especial de construções”675. De facto, nos inícios do século 

XX a Penitenciária de Lisboa receberia também observadores estrangeiros que a incluíram no 

seu roteiro de visita às várias Penitenciárias europeias676. 

 Também Caldeira Pires no seu guia Lisboa de relance, integra uma referência à 

Penitenciária, integrando-a num percurso turístico pedonal, afirmando ser o edifício “digno de 

ser visitado e examinado minuciosamente, o que se pode fazer pedindo auctorização ao seu 

Director”677, e o mesmo convite ao visitante de Lisboa é formulado no Roteiro de Lisboa, de 

Joaquim Gil Pinheiro678 de 1905. 

Verificámos que se inicialmente existia uma tendência natural para a referência da 

Penitenciária ser integrada no capítulo das prisões ou tribunais de Lisboa, no guia Cidades de 

Portugal, de José Augusto Corrêa (1907), esta surge já integrada no capítulo dos Monumentos 

Profanos da capital, entre o Aqueduto das Águas Livres e o Castelo de São Jorge, referindo-se 

a ela utilizando adjectivos como “prisão monumental e modelar” e “palácio”679. Já no Guia 

do Forasteiro em Lisboa, (1915), a Penitenciária Central está referenciada no capítulo 

Palácios e edifícios notáveis680, adquirindo assim uma importância arquitectónica e 

patrimonial própria, tornando-se por si só uma valência da cidade. 

O próprio Fernando Pessoa, ao elaborar o seu roteiro Lisboa; O que o turista deve ver, 

inserido num “amplo projecto de publicações a editar por Pessoa para dignificar Portugal, 

que ele considerava “descategorizado” face à civilização europeia e, no caso presente, 

dignificar a sua capital”, o poeta encaminha os passos do turista para a rua Marquês da 

Fronteira para passar em frente da Penitenciária, dedicando algumas linhas a descrever o 

edifício, fazendo-o de forma simples e técnica mas não depreciativa681, tenhamos em mente 

que o poeta não era muito favorável em relação à república.  

                                                           
675 Roteiro Auxiliar do viajante em Lisboa, J. Pereira de Sousa, 1898, p.48.  Guia itinerário do visitante de Lisboa, Brinde 
que os grandes Armazéns Grandela offerecem aos seus clientes em comemoração do IV Centenário da Descoberta da Índia, 
1898, p.88.   
676 É o caso da Argentina, que envia o seu observador  Adolfo S. Carranza a visitar a Penitenciária de Lisboa escrevendo o 
relatório Estado de algunas carceles de Europa, Tucumán, Argentina, 1921, p.15.  
677 Caldeira Pires, Lisboa de relance, 1898, p.45. O guia integra também uma foto da Penitenciária ainda com as torres por 
concluir. 
678 Joaquim Gil Pinheiro, Roteiro de Lisboa: Histórico, Hydrographico, Chorográphico, Archeologico e estatístico com 
minuciosas instruções ao viajante, 1905, p91. 
679 José Augusto Corrêa, Cidades de Portugal, 1907, p309.  
680 Guia do Forasteiro em Lisboa, Edição da Biblioteca de Educação Nacional, 1915, p57. 
681 Fernando Pessoa, Lisboa: O que o turista deve ver, edição 1992. 
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Paralelamente às referências feitas nos vários guias da Capital, a Penitenciária também 

ficou registada em algumas séries de postais turísticos sobre Lisboa (fig. 49 e 266).  

Mas esta vertente turística e de valorização enquanto edifício importante do urbanismo 

lisboeta desaparece logo no início do período do Estado Novo, talvez como resultado dos 

sucessivos escândalos que a envolveram 

durante o período da primeira República na 

questão dos presos políticos. Num dos mais 

completos guias turísticos que encontrámos 

sobre a cidade de Lisboa, datado de 1935 e 

patrocinado pelo próprio Concelho Nacional 

de Turismo, pela Câmara Municipal e 

também pela Câmara de Comércio de Lisboa, 

em parceria com a Associação dos 

Arqueólogos Portugueses, numa edição com 

207 páginas e inúmeras fotografias sobre a cidade682, a Penitenciária de Lisboa simplesmente 

“desaparece”. Quando o guia descreve a zona do Parque Eduardo VII é apenas para referir a 

obra camarária de “bastante relevo “ que é a Estufa-fria e o antigo parque Eugénio de 

Almeida, localizado no inicio da rua Marquês da Fronteira, sendo inexistente qualquer 

referencia à Penitenciária, quer escrito quer fotográfico, ausência que se mantém em guias 

sobre a cidade de Lisboa, como o Lisboa vista em cinco dias, de Ferreira de Andrade, editado 

em 1944 e 1957 ou no guia Lisboa e seus encantos de 1959683. 

Infelizmente, após a má imagem e publicidade gerada pelos republicanos em torno da 

Penitenciária, denegrindo no processo a sua importância e função social, o Estado Novo iria 

quase destruir o complexo, acentuando ainda mais o seu apagamento de memória, processo 

que analisaremos em seguida.  

 

 

 

                                                           
682 Roteiro ilustrado de Lisboa e arredores, Edição do Guia de Portugal artístico, 1935 Textos de Nogueira de Brito. 
683 Achamos importante referir que actualmente existe um percurso turístico efectuado por um autocarro que se desloca à rua 
Marquês da Fronteira para passar propositadamente em frente da Penitenciária, o que motiva sempre os turistas a agarrar na 
sua câmara fotográfica para captar a sua fachada. Repetem-se também casos de turistas que entram na Penitenciária julgando 
tratar-se de um museu.  

Fig. 266 – Postal turístico da cidade de Lisboa, do inicio do século 
XX, que retrata a Penitenciária. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

 

5.5 - A Penitenciária de Lisboa e o Estado Novo: tribunais, prisões e a 

Avenida da Liberdade.  

 

A existência da Penitenciária está também interligada com as questões de urbanismo 

da cidade de Lisboa, nomeadamente com o rasgamento da Avenida da Liberdade, nos finais 

do século XIX, intervenção urbanística de grande porte reclamado para a cidade em 

crescimento, à semelhança dos “grandes boulevards parisienses, resultantes das acções 

urbanísticas executadas, sobretudo entre 1859 e 1870, sob a responsabilidade do então 

Presidente da Câmara de Paris, o barão Haussmann.”684.  

 

 

 

 

 

 

 

Quando em 1879 a Câmara de Lisboa decide arrancar com as obras da Avenida da 

Liberdade para substituir e prolongar o antigo Passeio Público setecentista, o projecto 

escolhido seria o de um engenheiro camarário, o regenerador Frederico Ressano Garcia685, 

que não podia deixar de integrar na nova malha urbana a futura "Casa do Silêncio", a 

Penitenciária Central de Lisboa (fig.267). A memória descritiva do projecto, datado de 21 de 

Julho de 1879, refere que a nova avenida iria ser encimada por uma enorme praça circular de 

200 metros, da qual irradiariam quatro ruas de trinta metros direccionadas respectivamente ao 

Rato, Santa Marta, Campo Grande e Benfica e “outra ao local do novo edifício da 

                                                           
684 Carla Sofia Ferreira, Avenida da Liberdade em Lisboa: Contributos para a sua salvaguarda enquanto património da 
cidade, [texto policopiado], 2003, p.6. 
685 Este ingressa em 1874, com 27 anos de idade no corpo de engenheiros da câmara de Lisboa. Ver Lisboa de Frederico 
Ressano Garcia 1874-1909, CML 

Fig.268 – plano da Avenida da 
liberdade, in: Lisboa de Frederico 

Ressano Garcia. 

Fig.267 - Projecto de prolongamento 
da cidade de Lisboa sobre mapa de 

Fillipe Folque. G.E.O. 

Fig.269 - Projecto de Miguel 
Correia Pais (1885) 
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Penitenciária”686 (fig.268). O projecto contempla assim uma “Rua da Penitenciária”, a qual 

nasce numa praça oval que acompanha a curvatura da fachada da Penitenciária, marcando o 

pórtico central da Penitenciária um novo eixo rodoviário que se estende até à rua do Salitre, 

rasgando uma longa avenida sobre os campos agrícolas então existentes, delimitando no 

traçado, o futuro Parque da Liberdade, posteriormente baptizado como Parque Eduardo VII.   

Para além do projecto de Ressano Garcia existia ainda um outro, proposto por Miguel 

Carlos Correia Paes, mas que não vingou. Este previa uma enorme avenida, rasgada até a 

estrada da circunvalação, desembocando numa grande rotunda situada ao lado da 

Penitenciária687 (fig.269). Estas duas soluções para a Avenida da Liberdade vão ser 

equacionadas ao longo de décadas, uma vez que o prolongamento da Avenida constitui um 

dilema urbanístico. A sucessão de projectos apresentados nos inícios do século XX para dar 

solução à Avenida da Liberdade,688 contemplam e integram o complexo da Penitenciária no 

traçado da avenida, mas nem sempre será assim.  

Com o Estado Novo, num período em que as obras públicas seriam “a face visível do 

sucesso da política económica e uma componente fundamental da legitimação do regime”689, 

surgem grandes expectativas urbanísticas para a zona da 

Penitenciária, dando largas às ideias de um urbanismo 

monumental, característica que se observa também em 

outras capitais europeias, como é o caso de Itália, com a 

nova avenida projectada por Moussulini, ou em Berlim, 

projectada pelo regime nazi de Hitler. Encontrar uma 

solução para a Avenida da Liberdade torna-se assim uma 

preocupação ainda maior e o Diário da Manhã de 3 de 

Junho de 1936, publica um artigo sobre o prolongamento 

da mesma, considerando-a como uma “realização 

grandiosa, digna da nossa capital e da época que 

atravessamos, irá tornar mais imponente ainda a nossa 

mais importante artéria.”. O projecto previa uma “ampla e grandiosa” praça no topo da 

avenida em torno da qual seriam construídos edifícios públicos, como o Palácio da Justiça. 

Como podemos observar, se o inicial projecto do Eng.º António Emídio Abrantes e do 

                                                           
686 Citado em Lisboa de Frederico Ressano Garcia 1874-1909, CML, p. 22.  
687 Cf. Melhoramentos de Lisboa; Engrandecimento da Avenida da Liberdade, Miguel Carlos Correia Paes, 1885. 
688 Os projectos de 1925, de Alberto e Eugénio Mac Bride e General Vicente de Freitas, o de 1927 de Jean Claude Nicolas 
Forestier  e o do engenheiro António Emídio Abrantes de 1932. 
689 João de Sousa Rodolfo, Luís Cristino da Silva e a sua arquitectura moderna em Portugal, 2002, p.60. 

Fig.270 – Projecto do Eng.º António Emídio Abrantes e 
Cristino da Silva. 1932. (Arquivo Municipal Arco do 

Cego – A.M.- A.C.) 
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arquitecto Cristíno da Silva, datado de 1932, integra a Penitenciária (fig.270), nos estudos 

perspécticos de Luís Cristino Silva a Penitenciária foi eliminada. 

 Apesar dos grandiosos planos de Luís Cristino, 

largamente noticiados na imprensa da época, não se 

chegarem a concretizar, “a força mediática que os 

desenhos do arquitecto propiciavam”690 mantém em 

aberto a necessidade de um projecto monumental para 

aquela zona estratégica urbana da capital e pelo 

traçado dos projectos apresentados, que revelavam 

toda a nova estética estado-novista, é fácil perceber 

que a fachada medieval da “velha” Penitenciária 

ficaria totalmente descontextualizada e perdida na 

monumentalidade que se procurava traçar para a Avenida da Liberdade (fig.271).   

A partir de 1938, Duarte Pacheco assume a direcção da 

Câmara Municipal de Lisboa, rodeando-se de vários arquitectos 

para assim poder proceder à “expansão ordenada e monumental 

da capital do país”691, o que pressupunha também chegar a uma 

solução para a Avenida da Liberdade, cujos projectos não 

tinham ainda passado do papel. Neste contexto de expansão 

urbana, a área ocupada pela Penitenciária “por mais que um 

motivo, ficou como um obstáculo urbanístico um tanto 

incómodo”692. Se este” incómodo” foi incorporado nos 

anteriores projectos, o traçado de Luís Cristíno em 1938, 

soluciona-o transformando a Rua Marquês da Fronteira numa 

longa recta e eliminando o inicial ângulo que a caracterizava, 

projectando-a assim por cima dos edifícios da Penitenciária, rasgando ruas paralelas, 

desenhadas a régua e esquadro (fig.272)  

Em 1945, o novo Presidente da Câmara de Lisboa, o Tenente-Coronel Salvação 

Barreto empenha-se em resolver de uma vez por todas a questão da Avenida da Liberdade 

depositando em Francisco Keil do Amaral a resolução deste “buraco da cidade”. O arquitecto 

apresenta um projecto constituído por um eixo central arborizado, “rematado com um 

                                                           
690 Ana Tostões, Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, Arquitecto dos espaços verdes de Lisboa, 
p. 68. 
691 Victor Matias Ferreira , A cidade de Lisboa: de Capital do Império a Centro da Metrópole, 1986, p.105. 
692 Como refere a publicação Monumentos e edifícios notáveis do Districto de Lisboa volume V 4º Tomo, 1ª parte, p.100. 

Fig.271 – estuda prespéctico do arquitecto Luís Cristino da 
Silva. (1932) O local da Penitenciária foi ocupado por uma 

praça e uma zona verde. 

Fig..272 – Estudo das ligações à praça 
monumental a situar na cota mais elevada do 
Parque Eduardo VII, de Luís Cristino 1936 
(G.E.O.) A Penitenciária foi sobreposta por 

ruas rectas. 
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conjunto civilizadamente monumental que integrava na acrópole cívica um grande 

equipamento público”693. Apesar de ter sido realizado o seu projecto de arborização do 

Parque Eduardo VII, o seu coroamento por um monumental edifício público, neste caso um 

Palácio da Cidade, não foi concretizado, mas o conceito não foi de todo abandonado. Em 

1957, nos projectos realizados por João Guilherme Faria da Costa, a Penitenciária desaparece 

definitivamente, sendo projectados edifícios públicos para 

a sua área criando um espaço aberto monumental (fig.273).  

A partir dos anos 50 o Estado Novo inicia o 

processo de construção sistemática dos Palácios da 

Justiça694 e em 1960, a equipa de arquitectos responsável 

pela construção dos palácios judiciais, em parceria com as 

da Câmara de Lisboa, trabalham em conjunto para encontrarem “uma solução comum para o 

conjunto norte do Parque Eduardo VII”. O objectivo comum a atingir seria: 

“Organizar o território a norte do Parque, onde se irão instalar os edifícios do 

Palácio da Cidade e do Palácio da Justiça, numa base de continuidade entre as respectivas 

esferas de influência (ambiente) e de modo a obter-se um conjunto unitário e integro que 

pelas suas condições internas e externas constitua amanhã uma réplica a esse outro conjunto 

situado no extremo oposto da Avenida da Liberdade que é o Terreiro do Paço e a Baixa 

Pombalina”695.  

Curiosamente, quando em 1967 se re-edita a obra de Matos Sequeira, Depois do 

terremoto: subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa, este refere que no que 

concerne ao crescimento da cidade, a Penitenciária, “ouriçada de ventiladores” e com “o seu 

aspecto ridículo de castelo de papelão”696, haveria de “servir fatalmente de barreira 

formidável ao desenvolviemtno urbano”697. Assim, na opinião do autor, “deve encorajar-se a 

meter uma benemérita empresa: demolir a Penitenciária de Campolide”698, uma vez que “ao 

topo do futuro Parque, onde deveria assentar um palácio de festas e de exposições, não pode 

                                                           
693 Ana Tostões, Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, Arquitecto dos espaços verdes de Lisboa, 
p.74. 
694 Para este assunto ler João Manuel Palma Paio, “Arquitectura portuguesa de Justiça: Os palácios de Justiça no Período do 
Estado Novo”, [texto policopiado], Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitectura, 1996. 
695  Palácio da Cidade: plano de conjunto. Memória descritiva C.M.L. – Raul Chorão Ramalho, Carlos M. de O. Ramos, 
Manuel Tainha e Francisco Keil do Amaral, Novembro de 1960. Citado no livro Os planos da Avenida da Liberdade e seu 
prolongamento, João Sousa Morais e Filipa Roseta, 2005, p.62.    
696 Matos Sequeira, Depois do terremoto: subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa, 1967, p.502. 
697 Idem. 
698 Idem. 

Fig.273 – Projecto de João Guilherme Faria da Costa 
(1957) com edifícios projectados para a área da 

Penitenciária. 
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nem deve ficar aquele monstro”699. Esta opinião, talvez se justifique com a febre que desde os 

anos trinta vinha surgindo, no sentido de se edificar no topo do Parque Eduardo VII uma 

monumental infra-estrutura, que se não foi uma Palácio de Festas ou de exposições, foi um 

tribunal e de entre cerca de setenta palácios da justiça edificados700, o de Lisboa seria o “de 

maior vulto que o regime se propôs levar a cabo, e que simultaneamente foi também, a obra 

mais ambiciosa e megalómana do Estado Novo”701. O projecto aprovado, da autoria de 

Januário Godinho e João Andersen702 “rompia com a tradição, fazendo uma interpretação 

arquitectónica desvinculada dos modelos e dos estilos históricos”703 e previa a total 

destruição da Penitenciária para edificar no seu lugar, um conjunto de edifícios monumentais 

(fig. 274, 275 e 276) projecto que ficaria pela metade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquando da inauguração do palácio da Justiça, em 1970, no discurso inaugural 

proferido por Rui Alves de Silva Sanches, este informa que os restantes edifícios do projecto 

iriam ainda ser construídos704 pois a Penitenciária ainda estava de pé o que impediu na época 

a total concretização do projecto, que nunca seria concluído na integra, não se efectivando os 

planos de destruição da cidade punitiva.  

Paralelamente a todo este processo, desenvolvia-se também a reforma prisional estado-

novista, que, como veremos a seguir, tem implicações na existência da Penitenciária de 

Lisboa.   

 

 
 

                                                           
699

 Matos Sequeira, Depois do terremoto: subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa, 1967, p.502. 
700 Grade parte deles desenhados pelo arquitecto Raul Rodrigues Lima que também pertencia à Comissão das Construções 
Prisionais. 
701 João Manuel Palma Paio, “Arquitectura portuguesa de Justiça: Os palácios de Justiça no Período do Estado Novo”, 
[texto policopiado], Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitectura, 1996. P 125. 
702 Idem. 
703 Ibidem, p.132. 
704 Rui Alves da Silva Sanches, Discurso proferido na cerimónia de inauguração dos primeiros edifícios do Palácio da 
Justiça de Lisboa, 1970. 

Fig.274, 275 e 276 – Desenhos e maquete do projecto de Palacio de Justiça de Januário Godinho e João Andersen, para construir sobre os 
terrenos da Penitenciária, contemplando a destruição prévia do complexo punitivo. 
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5.5.1 A revolução prisional do Estado Novo 
 

A desvalorização da Penitenciária enquanto infra-estrutura prisional, permitindo ser 

equacionada a sua total destruição para concretizar os projectos do Palácio da Justiça da 

capital, prende-se também com um outro factor, paralelo ao processo de construção de infra-

estruturas levadas a cabo pelo Estado Novo, ou seja, a total reforma do parque prisional 

português, cujas grandes linhas de orientação são estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 26:643 de 

28 de Maio de 1936. 

Enquanto a lei de 1867 submetia todos os criminosos ao mesmo sistema penitenciário, 

os avanços da ciência criminal positivista tem como consequência o abandono desta vertente 

de igualdade, estabelecendo categorias e tipologias entre a população criminosa. Tendo em 

conta esta realidade, a reforma de 1936, concebe vários tipos de estabelecimentos, cada um 

deles adequado a um tipo de criminoso e respectiva pena. A lei estabelece assim dois grupos 

de cadeias, o primeiro inclui as prisões gerais,  destinadas à generalidade dos presos em que a 

prisão é determinada somente pela natureza da pena (comarcãs, regionais e Penitenciárias705) 

e as prisões especiais, em que se atende às características especiais que o delinquente 

apresenta. Este último grupo previa a construção de prisões tipo como prisões-escola, prisões-

sanatório, prisões-hospitais, prisões-maternidade, prisões-asilos, prisões para criminosos de 

difícil correcção, colónias penais no ultramar para criminosos de difícil correcção, prisões 

para criminosos políticos, e colónias penais no ultramar para delinquentes políticos.  

A complexidade da lei de 1936 resultou, finalmente, na construção de cerca de 

sessenta novos estabelecimentos prisionais, edificados sistematicamente a partir dos anos 

quarenta, tendo como consequência a reorganização do espaço territorial a nível judicial e no 

encerramento, em 1970, de cerca de duzentas cadeias com condições de extrema degradação, 

cuja reforma era tentada, sem sucesso, desde 1822. E é neste contexto da grande reforma 

prisional empreendida pelo Estado Novo que a Penitenciária de Lisboa tem que se inserir, ou 

não, como veremos, para dar uma resposta válida às novas exigências da arquitectura 

Penitenciária do século XX. 

Para por em marcha toda esta reforma foi criada a Comissão das Construções 

Prisionais, integrada na Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 

                                                           
705 As comarcãs destinavam-se ao cumprimento da pena de prisão até três meses; as regionais ou centrais, para penas 
superiores a três meses e numa vertente educativa acompanhada por um regime de trabalho; as Penitenciárias destinavam-se 
ao cumprimento da pena de prisão maior destinado a crimes mais graves.   
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presidida pelo professor catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, José Beleza dos 

Santos706. Este realiza um conjunto de visitas de estudo a outros sistemas prisionais 

estrangeiros como Holanda, Bélgica e Alemanha, tendo participado no XI Congresso 

Internacional Penal e Penitenciário que estava a decorrer em Berlim, e integrando uma 

viagem de estudo por toda a Alemanha, visitando várias prisões alemãs como Moabit, 

Plotzensee, Tegel, Bernimstrasse e Brandeburgo. Tendo ficado impressionado pelo grau de 

desenvolvimento do sistema prisional alemão, quer a nível de organização, quer a nível de 

arquitectura, estabelece assim um foco de influência para a futura reforma prisional 

portuguesa707.  

José Beleza dos Santos elabora também um relatório em 1939 expondo o contexto 

prisional português, constituindo este um importante ponto de partida para a reforma a 

efectuar. De entre todo o caos e degradação dos edifícios prisionais portugueses, conclui que 

“ os dois estabelecimentos prisionais para reclusos comuns que actualmente estão mais bem 

instalados, são a Penitenciária de Coimbra e a de Lisboa. Ambas tem a vantagem de serem 

celulares e de possuírem uma disposição interna tal que a vigilância, a ordem, a disciplina 

são muito facilitadas, ia a dizer, quase resultam da própria construção”708. Como factor 

negativo aponta apenas o facto de não ter sido preservado o perímetro de segurança e de 

isolamento no caso da Penitenciária de Lisboa, uma vez que o crescimento da cidade em 

direcção a Campolide e a especulação imobiliária em torno daquela zona, acabou por permitir 

a construção de prédios altos na rua Marquês de Fronteira, colocando em risco o isolamento 

do preso, que conseguiam assim “ver os habitantes desses prédios e comunicar com eles”709.  

No relatório de 1939 Beleza dos Santos considera as duas Penitenciárias existentes 

como sendo “estabelecimentos prisionais com um tão grande conjunto de qualidades que 

devem de continuar com este destino a pertencer ao quadro das construções a manter 

definitivamente para execução da reforma dos serviços prisionais”710. No caso da de Lisboa 

apresenta ainda uma outra vantagem, “a de ficar muito perto do lugar onde, com 

probabilidade, se virá construir o Palácio da Justiça”. De facto, “A proposta de lei sobre a 

construção dos palácios de Justiça de Lisboa e Porto e de serviços destinados a outros 

serviços do ministério da Justiça”, apresentada na sessão nº165 da Assembleia Nacional de 

10 de Março de 1938, é de opinião de que “as cadeias preventivas deverão ser construídas 
                                                           
706 Para o profícuo trabalho desenvolvido profissionalmente por José Beleza dos Santos, ver Prof. Doutor José Beleza dos 
Santos, José Guardado Lopes, Lisboa, 1963.   
707 José Beleza dos Santos, Uma viagem de estudo à Alemanha, 1936, p.5.   
708 José Beleza dos Santos, Relatório sobre os Estabelecimentos prisionais (1939), 1955, p. 105.  
709 Ibidem, p 113. De facto a especulação imobiliária, constituí um dos problemas da Penitenciária que se encontra 
actualmente “engolida” por prédios, impedindo também um eficaz isolamento do preso em relação ao exterior.  
710 José Beleza dos Santos, Relatório sobre os Estabelecimentos prisionais (1939), 1955, p.113. 
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perto dos tribunais (…) o que quer dizer que a cadeia preventiva deverá estar situada dentro 

da cidade”711. A proposta conclui também que “em Lisboa não há uma cadeia preventiva, 

mas existe uma Penitenciária, e parece, pelo que se disse, que, em vez de se construir uma 

nova cadeia na cidade, que tem o inconveniente do largo custo dos terrenos e de deixar 

subsistir a cadeia Penitenciária na cidade, será preferível aplicar esta a prisão preventiva, 

uma vez que possui todas as condições para ser uma boa cadeia preventiva e construir uma 

nova cadeia Penitenciária, fora de Lisboa”712. O que deveria ser construído fora das cidades 

deveriam ser apenas cadeias centrais, Penitenciárias e colónias Penitenciárias, tendo sido 

ordenado a construção de duas cadeias centrais pelo decreto-lei nº31:190, e previstas para o 

Porto e Lisboa por despacho Ministerial de 8 de Maio de 1941.  

Apenas em 1947 a Comissão das Construções Prisionais, ainda sob a direcção de José 

Beleza dos Santos, apresenta um estudo sobre a nova Cadeia Central de Lisboa, a qual deveria 

ser construída no Linhó a cerca de 30 quilómetros de capital, o que permitiria, apesar da 

distância um fácil e rápido acesso. O porquê da Penitenciária de Lisboa não poder ser 

convertida então em Cadeia Central, ou mantida como penitenciária no novo contexto penal, 

apesar da sua potencialidade em termos de áreas e de estruturas, percebemos no relatório 

elaborado por José Beleza dos Santos, “Nova organização prisional portuguesa; alguns 

princípios e realizações”. As cadeias centrais destinavam-se ao cumprimento de longas 

penas, estas contextualizadas num sistema progressivo713 de reeducação do preso, o qual 

integrava várias fases. Este sistema obriga a que, dentro de um mesmo perímetro prisional, 

sejam os presos agrupados tendo em consideração os quatros períodos do sistema 

progressivo714. Ora, como explica Beleza dos Santos, “desde que se adopte um sistema de 

classificação e agrupamento de presos, dentro de cada prisão, com diferenciação de 

tratamento penitenciário, como actualmente entre nós sucede, é necessário outro tipo de 

construção. O regime em vigor requer construções de estrutura e distribuições diversas, em 

pavilhões ou corpos de edifícios diferentes, com possibilidades de separações de grupos de 

presos”715. Nesta linha de pensamento, a Comissão das Construções Prisionais considera que 

as construções prisionais de tipologia radial “não podem servir, porém, convenientemente, 

para a execução do sistema progressivo e a alguns defeitos de que já padeciam, mesmo em 

                                                           
711 Assembleia Nacional nº165, 10-03-1938, p.460. 
712 Idem. 
713 O sistema progressivo no regime celular foi implementado pelo decreto de 10 de Novembro de 1927. 
714  1º Período de observação em isolamento completo; 2º o recluso assiste em comum aos actos do culto e às aulas trabalha 
em conjunto mas em silêncio e passa as horas de refeições e descanso na cela. 3º Nesta fase passam a ser integrado nas 
actividades em comum, já não assiste apenas é um interveniente, por fim, se chegar à quarta fase é-lhe entregues cargo de 
confiança na prisão. 
715 José Beleza dos Santos, Nova organização prisional portuguesa alguns princípios e realizações, 1947, p.94. 
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relação a outros regimes prisionais, vieram, acrescentar-se outros mais graves. Estes últimos 

são em resumo: 1º Não terem condições para uma boa separação de presos e distinção de 

ambientes prisionais, indispensáveis num regime em que os reclusos se devem separar e 

agrupar, segundo o tempo de pena que sofreram e a maior ou menor capacidade que 

revelem, para seguir uma vida honesta.”716.  

Para além de uma ineficaz resposta estrutural às necessidades do sistema penitenciário 

progressivo, a tipologia radial não respondia também a outra grande preocupação da 

arquitectura Penitenciária do século XX, ou seja, a orientação das celas para o sol, de forma a 

permitir uma maior exposição da cela à luz solar. Por estes motivos, segundo Beleza dos 

Santos, “as construções que se tem feito em diversos países para execução do regime 

progressivo afastaram-se do tipo radial”717.  

Se o posterior relatório de Beleza dos Santos esvazia a funcionalidade da Penitenciária 

de Lisboa, retirando-lhe a possibilidade de assumir o protagonismo de Cadeia Central, ou 

Penitenciária, no contexto da nova reforma prisional relegando-a assim para a função de 

cadeia comarcã, também o faz quanto à estética. Tenhamos presente o espírito de outros 

arquitectos estado-novistas como Pardal Monteiro, que “apela à recondução da arquitectura 

à sua verdadeira tradição, passando por cima das cópias dos estilos protagonizados nos 

séculos anteriores”718. Nesta linha de pensamento, Beleza dos Santos afirma que se às antigas 

Penitenciárias “que mais tarde foram construídas entre nós, procurou-se dar ao seu aspecto 

exterior uma forma de castelo-fortaleza, rodeada de muros com ameias e torres”, para as 

novas centrais a construir, defende que “o aspecto arquitectónico exterior dum 

estabelecimento destes, devendo-se harmonizar com o seu fim, será determinado por uma 

lógica aplicação dos materiais e inspirar-se nas formas tradicionais do País onde se pretende 

construir” 719, desvalorizando assim a estética neo-medieval da Penitenciária de Lisboa.  

As considerações arquitectónicas e estéticas elaboradas e defendidas por Beleza dos 

Santos encontram aprovação no traçado do arquitecto que integrava também a Comissão das 

Construções Prisionais, Raúl Rodrigues Lima, nomeado em Junho de 1939 como vogal da 

referida Comissão. Tendo-se especializado em construções prisionais, estabelece uma ponte 

de ligação entre os estudos de José Beleza dos Santos e os edifícios prisionais que traça para 

dar resposta aos novos desafios do sistema penitenciário português do século XX.  

                                                           
716 Ibidem, p.93. 
717 Idem. 
718 Susana Maria Tavares dos Santos Henriques, Keil do Amaral – urbanista, 2000, p. 41. 
719 José Beleza dos Santos, Relatório sobre os Estabelecimentos prisionais (1939), 1955, p.102.  
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Tendo sido o responsável pela totalidade dos projectos das cadeias edificadas no 

período do Estado Novo, cerca de sessenta, e por quase toda a totalidade dos cerca de setenta 

Palácios da Justiça, Raúl Rodrigues Lima tem também a consciência dos princípios que 

orientaram a arquitectura Penitenciária do Século XIX chegando a afirmar ser a Penitenciária 

“um dos melhores exemplos desse tipo de arquitectura”720. No entanto, influenciado por um 

novo espírito, a sua arquitectura Penitenciária afasta-se por completo do traçado radial sendo 

influenciado por duas correntes então em voga; a americana, traduzida pelas novas cadeias 

projectadas por Alfred Hopkins com um sistema pavilhonar em “poste telegráfico” inspirado 

nas cadeias em “espinha” projectadas pelo francês Poussin; e pela alemã, em ferradura, 

tipologia da Penitenciária de Brademburgo, esta, na opinião de Rodrigues Lima, “um dos 

mais perfeitos modelos de arquitectura construídos até hoje”721.  

O traçado da nova cadeia central 

do Linhó constitui assim, no contexto 

prisional português, uma nova tipologia 

arquitectónica (fig.277) distinta da 

utilizada para a Penitenciária de Lisboa 

que fica relegada para segundo plano 

enquanto infra-estrutura prisional e um 

estudo elaborado pela Direcção-Geral 

dos Serviços Prisionais no ano de 55, 

intitulado “O problema prisional português” conclui que “importa proceder à substituição 

da Cadeia Penitenciária de Lisboa por estabelecimento, preferentemente de menor lotação 

(500 ou 600 presos) e permitindo regime mais flexível”722. E em 20 de Fevereiro de 1957 é 

aprovado pelo Ministério das Obras Públicas, no seu plano para obras nos estabelecimentos 

prisionais, verbas para se dar inicio as obras de construção da nova Cadeia Penitenciária de 

Alcoentre (Vale de Judeus) a qual deveria substituir a Penitenciária de Lisboa723.  

Apesar de estar destinada à total destruição, a Penitenciária não deixa de ter uma 

grande actividade e importância no contexto prisional estado-novista. Em 1951, o decreto-lei 

nº 38.386 prevê a instalação de um anexo psiquiátrico, sob alçada do Instituto de 

Criminologia de Lisboa, cuja construção é iniciada em 1951 (fig.278), tendo ficado em 1956 a 

funcionar sob a alçada do Director da própria Penitenciária. Este servia entre outras funções, 

                                                           
720 Rodrigues Lima, Arquitectura prisional, 1962, p.21. 
721 Rodrigues Lima, Arquitectura prisional, 1962, p.35. 
722 Idem. 
723 PT DGEMN. DSARH-004-0015/2 

Fig.277 – Vista aérea da Cadeia Central de Lisboa ( Linhó), com uma nova tipologia 
arquitectónica Penitenciária. 
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para proceder a exames periciais relativos à imputabilidade penal de presos preventivos e no 

início dos anos sessenta, o então Director-Geral dos Serviços Prisionais, José Guardado 

Lopes, refere ser Cadeia Penitenciária de Lisboa “um magnifico edifício, situado no centro da 

cidade (…) e que se mantém em muito bom estado de conservação”724, considerando-a 

“enquadrada, mercê de adaptações que se lhe tem feito, no regime geral dos nossos serviços 

prisionais, como estabelecimento de segurança máxima”. Talvez, graças a esta classificação 

tenha recebido vários presos políticos, como Álvaro Cunhal ou Militão Ribeiro, entre muitos 

outros. Estabelecimento “essencialmente industrial”, continha um largo número de 

oficinas725 destinadas a manter a população reclusa ocupada, aprendendo ou exercendo assim 

uma profissão, em espaços oficinais muito bem equipados (fig.279).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi também nos anos 60 que a capela central da Penitenciária sofreu novas alterações. 

Com o diluir do espírito fortemente anti-religioso da primeira República, a religião volta a 

marcar presença no sistema penitenciário português, tendo em 1935 o próprio cardeal 

patriarca D. Manuel Cerejeira celebrado a missa no corredor central do hospital da 

Penitenciária, onde, segundo um artigo do Noticias Ilustrado, “como é costume, foi instalada 

a capela”726.    

Não obstante a destruição dos anfiteatros originais que permitiam aos presos 

assistirem à celebração da missa ter tornado disfuncional a capela central, o espaço sagrado é 

reabilitado neste período , sendo colocado no interior da estrutura envidraçada construída no 

local do altar original pelos republicanos, um outro altar (fig.280 e 281). Os presos podiam 

assim assistir ás celebrações religiosas desde as salas de aulas. Esta disposição é mantida até 

1965, altura em a capela é alvo de alterações graças às resoluções tomadas no concilio do 

                                                           
724 José Guardado Lopes, Serviços Prisionais Portugueses 1961.   
725 Existiam oficinas de marcenaria, carpintaria, serração, metalurgia, fundição, cartonagem, estofador, serralharia, ferraria, 
alfaiataria, polidores de automóveis, tipografia e encadernação. 
726 Noticias ilustrado, nº363, 26-05-1935, p.16. 

Fig.279 – Oficina de tipografia, onde eram 
realizados vários trabalhos para os vários 

ministérios e empresas particulares. 

Fig.278 – Local de implementação do anexo psiquiátrico. Imagem da sua cosntrução 
em 1954. 
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Vaticano II em 1962 que dão origem, em 4 de Dezembro de 1963, à promulgação da 

Constituição sobre a Sagrada Liturgia, documento que promovia as reformas necessárias nos 

espaços sagrados com vista a promover uma eficiente celebração litúrgica727.  

A 25 de Janeiro de 1964 entra em vigor em Portugal a referida Constituição sendo 

nomeado um concelho para a aplicar denominado Secretariado das Novas Igrejas do 

Patriarcado. Um relatório elaborado pelo Secretariado, apresenta um novo projecto para a o 

altar da capela com o objectivo de “criar condições de uma autentica participação dos fiéis 

da participação litúrgica”728 suprimindo desta forma o “pavilhão envidraçado” para edificar 

no seu local um novo altar, facilmente removível quando necessário e guardado na sacristia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de a Penitenciária nos anos sessenta estar em pleno funcionamento, como já 

vimos anteriormente, os projectos monumentais para a construção do Palácio de Justiça de 

Lisboa vai entrar em rota de colisão com a Penitenciária, reclamando o espaço ocupado por 

esta.  

Em 1957 o Ministério das Obras Públicas disponibiliza verbas para se dar inicio à 

construção da nova cadeia Penitenciária de Alcoentre (Vale de Judeus). As obras arrancam 

em 1959 e arrastam-se durante um longo período de tempo, como refere um documento da 

Comissão das Construções Prisionais que insiste na urgência da conclusão da nova 

Penitenciária “para onde será transferida a Penitenciária de Lisboa cuja total demolição está 

fixada para 1970, embora se julgue, dado o complexo de obras ainda a realizar, que tal não 

                                                           
727 Sacrosantum Concilium: A Sagrada Liturgia, capitulo VII, A arte Sacra e as Alfaias Litúrgicas, nº128   
728

  Projecto de remodelação da Capela da Penitenciária de Lisboa, Arquivo Histórico da DGSP. 

Fig.281 – Planta da capela. Ao centro a estrutura 
envidraçada com o altar e em redor as salas de aula 

assinaladas pelos bancos. 

Fig.280 - Altar integrado no interior da estrutura 
metálica edificada no período republicano. 
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venha a ser possivel naquela data”729. Como já tivemos oportunidade de constatar, aquando 

da inauguração dos edifícios do Palácio da Justiça, a Penitenciária ainda estava em pleno 

funcionamento.  

 

 

5.6. Vendido o Estabelecimento Prisional de Lisboa 

Apesar de estar destinada a ser desactivada, em 1972, pela portaria nº374/72 de 7 de 

Julho, a Cadeia Comarcã de Lisboa como era então designada a Penitenciária de Lisboa, passa 

a ter a designação de Estabelecimento Prisional de Lisboa, o que indica que lhe atribuíram 

credibilidade e importância no sistema prisional. Não obstante, nos anos setenta o seu arquivo 

histórico foi totalmente transferido para a futura Penitenciária de Vale de Judeus, como seria 

designada até hoje, e que apenas entrou em funcionamento, segundo a DGEMN, em 1974. O 

motivo de a Penitenciária não ter sido transferida para a nova Penitenciária talvez se deva à 

revolução do 25 de Abril de 1974. Após a implementação do novo regime, foi organizado 

uma comissão para estudar o caso da Penitenciária, tendo sido considerada uma infra-

estrutura válida para continuar a servir a função de cadeia, tendo sido então alvo de obras de 

beneficiação730.  

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo das décadas seguintes, a Penitenciária foi alvo de importantes intervenções 

que consolidaram bastante o seu estado de conservação, como podemos constatar pelas 

                                                           
729  (/PT DGEMN.DSARH-004-0010/3) 
730 Encontrámos no arquivo da Penitenciária de Lisboa as actas das reuniões da comissão. 

Fig.282 e 283 – Aspecto da ala B antes e depois da intervenção 
da DGEMN 

Fig.284 e 285 – Aspecto do topo da ala A em inícios do século XX e o 
mesmo topo após a intervenção da DGEMN. 
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Fig.286 – Obras de adaptação do 
antigo hospital a cadeia de mulheres, 

sendo posteriormente adaptado a 
UART. 

intervenções realizadas na ala B731 (Fig.282 e 283). O edifício também sofreu algumas 

alterações a novel da estética e do volume, é o caso dos topos de cada uma das alas, que foram 

destruídos e aumentados, perdendo no processo o coroamento ameado mas mantendo na nova 

estrutura as pequenas janelas que anteriormente correspondiam a cada um dos pátios isolados 

(fig. 284 e 285). 

Desde 1990 várias obras de fundo foram realizadas no Estabelecimento Prisional de 

Lisboa adaptando-o a novos desafios como o Hospital anexo, que foi inicialmente restaurado 

para ser adaptado a cadeia de mulheres, a utilizar provisoriamente pelos serviços da extinção 

de extinção da P.I.D.E. – D.G.S. e L.P.732 (fig.286). O espaço 

seria no entanto adaptado nos anos seguintes como um Unidade 

de Acompanhamento de Reclusos Toxicodependentes (UART).  

Apesar das muito aceitáveis condições dos espaços 

prisionais, da sua dimensão enquanto infra-estrutura prisional e do 

enorme investimento de que foi alvo na ultima década em obras 

de beneficiação733, “ O Ministério da Justiça, no âmbito do 

programa de alienações lançadas em 2006 pelo então Ministro 

Alberto da Costa, vendeu, entre muito outro património, os 

estabelecimentos prisionais (Ep) de Lisboa e Pinheiro da 

Cruz”734, por uma quantia de 60 milhões de euros, com o intuito de ser edificada outra cadeia 

substituta, o que em 2010 ainda não tinha acontecido. O edifício histórico, alienado do 

património da Justiça e do património português, foi adquirido pela Gestamo735, “empresa do 

grupo Parpública, de capitais públicos, que se encarrega de os revender a privados” 736. 

Infelizmente por não estar a Penitenciária classificada como património nacional, está em vias 

de desaparecer, pois como revela uma outra notícia no semanário SOL, no contrato da venda 

“o Estado não teve o cuidado de preservar o valor histórico e patrimonial da antiga cadeia 

Penitenciária de Lisboa” e uma das propostas avançadas é a de total destruição da cidade 

punitiva... 

                                                           
731 Segundo a ficha da DGEMN foram alvo de intervenção as alas A, B, C, E e F. 
732 Projecto na Biblioteca da Assembleia da República. 
733 Para os anos 80 e 90 existe documentação da DGEMN que não analisámos, por ser extensa e por falta de tempo.  
734 Diário de Noticias, 08-12-2009, p.3. 
735 Segundo a Lei nº 109-B/2001 de 27 de Dezembro de 2001, no artigo 2º, alinea 10 - A alienação de bens imóveis do Estado 
às empresas de capitais exclusivamente públicos, subsidiárias da GESTAMO - Sociedade de Participações Empresariais 
Sociais Imobiliárias, S. A., criada através do Decreto-Lei n.º 209/2000, de 2 de Setembro, efectiva-se por ajuste directo, sem 
sujeição às formalidades inscritas nos números anteriores. 
736 Diário de Noticias, 08-12-2009, p.3. 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

 

   

Penitenciária Central de Lisboa 
A Casa do Silêncio e o despontar da arquitectura 

penitenciária em Portugal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexões finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

 

Reflexões finais 
 

 

Termos analisado a importância da utopia penitenciária e correspondente arquitectura 

num contexto internacional possibilitou-nos constatar que este tema foi uma das grandes 

preocupações do século XIX, constituindo as penitenciárias uma infra-estrutura essencial para 

o desenvolvimento e estabilidade social das emergentes nações liberais. A Ordem Social, 

paralelamente aos ideais do Progresso e da Liberdade, foi uma das pedras basilares no 

processo de construção de um nova concepção de Estado e de paradigmas mentais. 

No contexto português, apesar da edificação da Penitenciária de Lisboa ter sido 

iniciada apenas em 1873, é no período pós-revolução Liberal de 1820 que surgem intenções 

de edificar semelhante infra-estrutura, com vista a operar uma reforma penal e implementar a 

utopia do sistema penitenciário. No entanto, os atavismos da mentalidade de Antigo Regime 

impossibilitaram as reformas prisionais e os anos seguintes, mergulhado o país na 

instabilidade política e social gerada entre liberais e miguelistas, inviabilizaram qualquer tipo 

de avanço nesta área.  

Mas o sonho penitenciário não desapareceu, pelo contrário, foi ganhando raízes, 

acompanhando a mudança de mentalidades e cristalizando-se num processo que culmina, em 

1873, na edificação da nossa primeira cidade punitiva, a Penitenciária Central de Lisboa. 

Analisar todo este percurso permitiu-nos reconstruir e reabilitar o conceito de penitenciária no 

contexto português e a sua importância à luz da mentalidade oitocentista. De facto, se a 

Penitenciária de Lisboa está actualmente mergulhada num quase total apagamento de 

memória, no decorrer do século XIX foi uma infra-estrutura ansiosamente desejada para o 

país e amplamente referenciada. Nas décadas de quarenta, cinquenta e sessenta, encontrámos 

publicações de obras e trabalhos no domínio técnico/cientifico como a Penalidade, a 

Sociologia, o Higienismo, a Criminologia, a Medicina Legal, a Estatística, a Saúde, o 

Urbanismo, a Engenharia etc,, áreas do progresso civilizacional e social de então, que 

incluíam capítulos ou referências sobre o sistema penitenciário e a utilização  de 

penitenciárias para a resolução de vários problemas graves que afectavam a sociedade de 

então. Entre estes graves problemas a criminalidade era um deles e o sistema penitenciário era 

encarado como a solução, pois supostamente modificava os comportamentos do criminoso, 
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regenerando-o e possibilitando a sua reintegração na sociedade, ou seja, em ultima análise o 

sistema penitenciário possibilitaria combater e diminuir o crime na sociedade liberal, 

pacificando-a, daí as penitenciárias serem imprescindíveis.  

Se subsiste alguma dúvida quanto à urgente necessidade e extrema importância de 

equipar Portugal com penitenciárias, o debate parlamentar de 1844 é fundamental para 

cristalizar a sua inevitabilidade. Os deputados portugueses defendiam ser esta uma infra-

estrutura que apenas as nações mais desenvolvidas e civilizadas possuíam, revelando um 

profundo conhecimento do contexto internacional nesta temática. O problema colocava-se 

mais no modelo penitenciário a implementar, se filadelfiano se auburniano, questão agravada 

pela precariedade económica que o país atravessava.   

A publicação de relatórios de observadores portugueses que visitaram penitenciárias 

internacionais neste período revelaram-se um importante instrumento de divulgação e de 

sensibilização desta temática, contribuindo para a afirmação do sistema filadélfiano tendo 

como modelo a penitenciária belga de Lovaina, cuja planta foi publicada num dos relatórios. 

De facto foi esta penitenciária que serviu de modelo à sua homóloga portuguesa e não a 

Penitenciária de Pentonville, em Londres, como geralmente é referido.  

Entender a função e prestígio de uma penitenciária à luz dos conceitos da mentalidade 

oitocentista foi fundamental para enquadrar a Penitenciária de Lisboa no contexto da política 

das Obras Públicas do período da Regeneração, tendo assumido um importante papel no 

projecto de desenvolvimento e de modernização do país. De facto só assim se explica terem 

sido gastas avultadas somas de dinheiro na sua edificação. A historiografia portuguesa 

geralmente considera apenas importante o desenvolvimento económico e industrial, 

descurando ou ignorando a vertente social dos princípios liberais. Não obstante, como vimos, 

se infra-estruturas como os caminhos-de-ferro, as pontes, a indústria, as estradas, etc., eram 

entendidas como  fundamentais para o desenvolvimento económico, as penitenciárias, 

representativas do moderno sistema penitenciário, eram consideradas imprescindíveis para o 

desenvolvimento e harmonia social, providenciando respostas no combate a um dos maiores 

inimigos da civilização humana liberal, o crime. O maior monumento aos tempos liberais, 

como então foi definida a Penitenciária Central de Lisboa, é também uma batalha ganha pelo 

partido Regenerador, que vê assim concretizado um projecto e sonho que se arrastava desde 

os primeiros tempos da Revolução Liberal de 1820, ou seja, a implementação em Portugal do 

moderno e civilizado sistema penitenciário.  
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Ao submeter o preso ao sistema penitenciário de isolamento, a estrutura arquitectónica 

da penitenciária garantia uma qualidade de reclusão impossível de obter em qualquer outra 

cadeia do país, como constatámos pelos vários relatórios então publicados. Se nestas o preso 

era abandonado à sua sorte em espaços extremamente degradados, obrigado ao pagamento do 

Imposto de Carceragem e subsistindo graças à mendicidade praticada através das janelas das 

enxovias, na Penitenciária Central de Lisboa o Estado assume a total responsabilidade no 

processo regenerativo do penitenciário suprindo todas as suas necessidades no vestuário, na 

alimentação, na instrução, na saúde e no trabalho. Enquanto nas restantes cadeias os presos 

eram amontoados em salas, correndo graves riscos de saúde consequência de uma inexistente 

arquitectura prisional funcionalista, a Penitenciária de Lisboa providenciava, pela primeira 

vez em Portugal, celas com ventilação, aquecimento, luz, cama, água fresca, banhos regulares 

e mais valias como biblioteca, escola, enfermaria, assistência religiosa e uma equipa 

multidisciplinar fixa que acompanhava permanentemente o penitenciário. Neste sentido, 

podemos afirmar que a Penitenciária de Lisboa constituiu um grande avanço, no contexto 

português, dos Direitos e das Liberdades do Homem enquanto privado do seu maior bem, a 

sua Liberdade. Apesar de poder ser considerada como uma revolução no século XIX  

português, não representa a implementação do sistema penitenciário na sua plenitude, nem 

uma reforma prisional bem sucedida, mas lança as bases que ainda hoje são utilizadas no 

actual sistema penitenciário, quer a nível administrativo quer a nível funcional, quer a nível de 

regulamentos internos de funcionamento.  

A inovação no tratamento dado aos criminosos e a dimensão do complexo punitivo 

acabou por suscitar críticas por parte da população e de intelectuais como Rafael Bordalo 

Pinheiro, Eça de Queirós ou Ramalho Ortigão. Estes criticavam o governo português por ter 

edificado tão luxuosa habitação para os criminosos, constituindo talvez um dos maiores 

edifícios públicos do século XIX, num país em que se descurava a educação da população 

que, na esmagadora maioria dos casos, vivia em piores condições que os penitenciários, não 

tendo acesso à educação, à electricidade, a água canalizada, etc. De facto, o edifício era por 

vezes denominado pejorativamente como o “Palácio dos criminosos”. 

Quando a Penitenciária Central de Lisboa é inaugurada em 1885, a monumentalidade 

da sua fachada  impunha-se e marcava o horizonte da capital, sendo referida nos vários guias 

de Lisboa que foram editados no inicio do século XX  como um dos notáveis edifícios da 

capital. De facto esta obra merece um maior destaque na nossa historiografia, quer pela sua 

dimensão, quer pela sua engenharia do ferro e pelos materiais inovadores de construção 
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produzidos industrialmente.  No contexto da arte e do património, no que concerne à fachada 

e especialmente no que concerne ao luxo decorativo da monumental capela central. a sua 

importância é inquestionável.  A capela central, localizada na convergência de todas as alas,  é 

um impressionante espaço sagrado que ainda hoje impressiona qualquer visitante pela sua 

beleza e dimensão e constitui uma obra artística única em Portugal, ao reunir sob uma 

monumental abóbada várias técnicas e materiais decorativos como o ferro, o estuque, o vitral 

e o mosaico, recriando um espaço romântico gótico.  Esta capela merece, sem dúvida alguma, 

um lugar de referência na nossa historiografia da arte, que a tem ignorado completamente.   

 Mas a Penitenciária de Lisboa vai para além da sua complexa estrutura arquitectónica 

e da implementação do sistema penitenciário, é também um reflexo dos tempos que 

atravessou sendo envolvida em problemáticas que a transcendiam. Constitui um exemplo 

significativo da metodologia caótica do processo de construções do Ministério das Obras 

Públicas do século XIX, onde as derrapagens orçamentais e a corrupção eram recorrentes. O 

nosso objecto de estudo protagonizou assim um dos maiores escândalos no final do ano de 

1877, ao ser denunciada e exposta pelo partido da Granja então no governo, a gestão danosa e 

ilícita do seu responsável de obras, o engenheiro regenerador Ricardo Ferraz. Este escândalo, 

que se arrasta ao longo de meses incendiando o parlamento e os periódicos da época, acabou 

por constituir uma das causas maiores da queda do governo da Granja, vítima da contra 

informação regeneradora. O caminho ficou aberto para o governo de Fontes Pereira de Melo e 

neste processo, o rei D. Luís acaba por ser acusado pelos progressistas de estar a proteger o 

corrupto e delapidador partido regenerador, o qual havia defendido ferozmente a sua 

monumental obra no alto de Campolide e negado a existência de irregularidades na sua 

gestão. Não obstante, as chocantes conclusões da Comissão Parlamentar, ao confirmar a 

gestão danosa das obras, prejudicaram a imagem da Penitenciária  e o termo "penitenciária" 

passou a ser sinónimo de uma qualquer obra do governo que derrapasse e apresentasse 

desperdícios avultados. Simultaneamente, o partido regenerador era insultado ao ser apelidado 

de “partido da penitenciária”.  

 À medida que no contexto internacional se acordava para o facto de que o utópico 

sistema penitenciário, especialmente o modelo filadélfiano, era ineficaz na resolução da 

problemática da criminalidade, o modelo auburniano emerge como o mais eficaz e exigindo 

uma outra estrutura arquitectónica penitenciária. Mas Portugal estava comprometido com um 

processo que se iniciara sob a égide do modelo filadélfiano ignorando assim as novas 

tendências internacionais, facto que constituiu um dos motivos de crítica por parte dos 
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Republicanos contra a monarquia. A penitenciária foi assim mais uma vez politizada, 

marcando lugar nas discussões parlamentares e na imagética do pensamento republicano 

positivista que a define como uma "bastilha" monárquica. Nos últimos anos da monarquia, os 

republicanos ao verem frustradas as suas tentativas de alterar o modelo penitenciário em vigor 

na cidade punitiva de Campolide e de implementar no processo as novas correntes positivistas 

da criminologia, tecem duras críticas ao regime monárquico acusando-o de ser tradicionalista 

e retrógrado. 

 O estudo, ainda que sumário, da Penitenciária no contexto do período da I República, 

permitiu descobrir elementos de importância relevante para a sua história. Neste período a 

Penitenciária de Lisboa transformou-se no epicentro de uma das maiores polémicas que 

abalou a imagem da jovem República, isto é, a questão dos presos políticos, submetidos ou 

não, ao capuz do regime penitenciário.  A controvérsia tomou proporções internacionais e a 

República Portuguesa foi alvo de duras críticas por parte de outras nações pela forma como 

tratava os seus adversários,  constituídos como presos políticos no seguimento dos 

julgamentos dos "complots monárquicos" que despontaram por todo o país contra o novo 

regime. Esta situação gerou uma imagem negativa em torno da Penitenciária de Lisboa, 

chegando a ser denominada como a Bastilha Republicana e apontada como um instrumento 

repressivo dos governos republicanos. De facto, durante todo o período republicano largas 

centenas de presos, consequência das convulsões sociais, foram ali encerrados, desde 

deputados a cidadãos das mais variadas classes, desde monárquicos a republicanos. O que era 

antes entendido como uma "máquina industrial de regeneração de delinquentes" a trabalhar 

em prol do desenvolvimento social e da civilização, passa a ser visto como um "monstro de 

ferro" que triturava homens. Os artigos republicanos publicados neste período contribuíram 

para criar esta imagem negativa da cidade punitiva, publicando palavras duras e exigindo a 

destruição do complexo, que consideravam, acima de tudo, um símbolo monárquico a abater. 

De facto o brasão real da sua fachada foi mutilado na coroa. Talvez tenha sido este o início do 

apagamento de memória a que o complexo punitivo foi votado. De uma forma geral, os guias 

turísticos da cidade de Lisboa, editados a partir dos anos 30, já não faziam referência à 

Penitenciária de Lisboa, excepção feita ao de Fernando Pessoa.  

 Mas o período republicano foi também responsável por uma das mais importantes 

mudanças na Penitenciária de Lisboa. Os médicos tomaram conta da sua gestão e 

transformaram-na num enorme laboratório vivo que contribuiu para o desenvolvimento e 

estudo de áreas como: a Criminologia; a Medicina Legal; a Psicologia; a Estatística; a 
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Sociologia,  etc. Foi ali que foi inaugurado o primeiro Posto de Antropologia Criminal 

português e um museu penitenciário, este último com a função de divulgar a Criminologia e 

respectivos estudos no contexto português.  

 Também na área do desenvolvimento urbano da capital a Penitenciária teve 

importância.  O enorme portão que dá acesso à cidade punitiva marcou o eixo da actual Rua 

Castilho, delimitando assim o Parque Eduardo VII. Seria também em prol do urbanismo que, 

no período do Estado Novo, esteve equacionada a sua destruição. O prolongamento da 

Avenida da Liberdade, cujos projectos desde cedo projectaram para o respectivo coroamento 

da avenida um monumental complexo de edifícios, os quais reclamavam o espaço da cidade 

punitiva, cuja estética era vista como ultrapassada, impossível de ser enquadrada nas 

modernas linhas da arquitectura estadonovista. Seria com o projecto do actual Palácio da 

Justiça, não concretizado na sua totalidade, que a Penitenciária esteve em risco de ser 

destruída. Paralelamente, a grande reforma penitenciária do Estado Novo, numa fase 

posterior, desenquadrou a cidade punitiva, que funcionou neste período como cadeia comarcã 

e esteve em vias de ser substituída por uma penitenciária mais moderna, o actual 

Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.      

  Outra mais valia da Penitenciária de Lisboa é o seu arquivo que remonta a 1885, 

contendo os primeiros processos dos penitenciários do século XIX, ricos em detalhes para a 

história da criminologia em Portugal. Por outro lado, se tivermos em linha de conta que desde 

a sua inauguração, em 1885, até aos nossos dias ali passaram algumas das maiores e mais 

mediáticas figuras da história criminal e da política portuguesa, como Álvaro dos Reis, o 

assassino de Sidónio Pães, José Júlio da Costa, o político Álvaro Cunhal, os F.P. 25 de 

Abril737 ou mesmo nomes da nossa mais recente actualidade, percebemos quão rico e vasto é 

este espólio e a sua importância para a historiografia portuguesa. Podemos também identificar 

na Penitenciária de Lisboa a convergência de várias áreas do Conhecimento e que podem ser 

melhor exploradas para um maior entendimento da sua importância no domínio da 

penalidade, da Criminologia, da Sociologia, da História da Arte, da Engenharia, da 

Arquitectura, da História, das Mentalidades e da própria história da evolução do Sistema 

Penitenciário Português. 

                                                           
737

 Estes  protagonizaram, nos anos oitenta, uma das mais espectaculares fugas, ao forçarem empunhando armas, a abertura 
das portas desde a zona prisional até à portaria que dá acesso à rua, 



 

Paulo Jorge Antunes dos Santos Adriano 

 

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

 O nosso objectivo ao realizar este trabalho nunca foi o de esgotar o objecto de estudo 

mas sim abrir novas portas e caminhos de investigação que nos permitam aprofundar algumas 

das questões que aqui fomos abordando e levantando.  O longo período temporal que 

abordámos permitiu-nos reunir um conjunto de mais-valias que reabilitam a Penitenciária de 

Lisboa como um património histórico edificado de grande valor e importância a nível 

nacional e merece por direito próprio um lugar de referência e destaque na nossa 

historiografia, assim como o nosso maior respeito enquanto monumento e guardião da nossa 

memória histórica. 

 Sendo referenciada mesmo em bibliografia internacional que trata esta temática, 

parece-nos ridículo e surreal o facto de nunca ter sido alvo de classificação enquanto 

património de interesse nacional, tendo sido recentemente alienada do património da Justiça 

por venda, estando actualmente equacionada a sua destruição ou mutilação. Se tal destino se 

concretizar, perderemos um dos mais fascinantes e importantes edifícios do património 

edificado português, que constitui o nosso maior símbolo e marco, da época áurea das grandes 

penitenciárias internacionais.     
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 - Copiador de ofícios expedidos (1877) 

 - Livro Conta Corrente (1873 - 1878) 

 - Livro Conta Corrente com empreiteiros e fornecedores (1877 - 1879) 

 - Livro Conta Corrente com empreiteiros e fornecedores (1878 - 1875) 

 - Livro de Registo de Despesa (1873 – 1876) 

 - Livro de Registo de Despesa (1873 – 1877) 

 - Livro de Registo de Despesa (1881 - 1887) 

 - Livro de Registo de Despesa (1881 - 1888) 

 - Livro Diário (1878-1879) 

 - Livro Razão (1878 - 1878) 
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