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Resumo 

 
 

O desenvolvimento do turismo de saúde levou à construção de inúmeros 

Sanatórios a nível internacional e nacional. A arquitetura procurou um tipo de 

edifício particularmente adequado às necessidades do paciente. 

A presente dissertação traduz uma reflexão alimentada por um conjunto 

de saberes que vão desde o projeto, a arquitetura, a medicina, incluindo um 

conjunto de referências que passam pela história e pela sociologia a partir dos 

vários aspetos culturais, higiénicos e sociais que suportam as práticas da 

Arquitetura Heliotrópica Sanatorial. Visa assim uma leitura multidisciplinar, 

repensando em termos da sua salvaguarda, um objeto pouco estudado como é 

o caso do Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda.  

A meta deste exercício visou uma real perceção de como intervir no 

património sanatorial construído e devoluto, percebendo efetivamente o valor 

epistemológico da arquitetura heliotrópica.   

Relançar a problemática patrimonial é crucial na preservação desta 

arquitetura, promovendo o seu estudo, divulgando-o e afirmando-o enquanto 

herança histórica, mas acima de tudo para perceber se as suas características a 

tornam ou não património. 

A reconversão da estância Sanatorial do Caramulo tem que ser encarada 

como impulsionadora da revitalização da região.  

Acreditamos que a intervenção no Sanatório Dr. Jerónimo Lacerda 

recupere e alcance o equilíbrio entre arquitetura e natureza, contribuindo para 

divulgação e atração da vila, tronando-a mais competitiva e qualificada. 
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Abstract 

 
 

The development of curative tourism has led to the construction of 

numerous Sanatoriums at a national and international level. Architecture 

searched for a type of building particularly suited to the needs of the patient. 

The present dissertation is a reflection set by a group of knowledges from 

architecture to medicine and a group of references that go through history and 

sociology under the cultural, hygienic and social aspects that support the 

practices of the Sanatorial Heliotropic Architecture. This dissertation consists on a 

multidisciplinary reading, which thinks in terms of its defense, an object less 

studied as the Sanatorium Dr. Jerónimo Lacerda. 

The main goal of this dissertation was to acknowledge a real perception 

of how to intervene in the built and unoccupied sanatorial heritage, effectively 

realizing the epistemological value of heliotropic architecture. 

To relaunch the patrimonial problematic is crucial in the preservation of 

this architecture, by promoting its study, spreading it and affirming it as historical 

heritage, but above all to realize if its characteristics make it or not patrimony. 

The redevelopment of the Sanatorial resort of Caramulo has to be seen 

as a driving force in the region’s revitalization. 

We believe that the intervention in the Sanatorium Dr. Jerónimo Lacerda 

recovers and reaches the balance between architecture and nature, 

contributing to the promotion and attraction of the village, making it more 

competitive and qualified. 
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Introdução 
 

 

O tema desta dissertação centra-se na importância da reabilitação do 

património heliotrópico sanatorial, servindo este como instrumento para assegurar 

a manutenção de uma memória, transpondo assim para o futuro a recordação 

de um passado. Neste sentido, surge uma interpretação sobre reconversão de 

usos que possam potencializar edifícios devolutos enquanto oportunidades de 

regeneração de um lugar. 

O desenvolvimento do turismo de saúde levou à construção de inúmeros 

Sanatórios a nível internacional e nacional. A arquitetura procurou um tipo de 

edifício particularmente adequado às necessidades do paciente com 

tuberculose. 

A investigação que originou esta proposta visou os sanatórios edificados 

mais significativos para a busca de um modelo, em perspetiva com os sanatórios 

construídos a nível internacional. Procuramos perceber semelhanças e diferenças 

na arquitetura desses edifícios, não esquecendo a preservação desses espaços, 

ainda não identificados como património cultural. 

A presente dissertação aborda a arquitetura heliotrópica sanatorial e o seu 

abandono após a descoberta da vacinação para a sua cura, verificando-se um 

processo de desinteresse ou reconversões que ameaçaram a sua integridade. O 

programa sanatorial, uma das maiores bandeiras do movimento moderno, 

perdeu a sua significância e razão de se perpetuar no tempo.  

O património quando devidamente intervencionado torna-se num ponto 

capaz de fomentar novas vivências, dessa forma procura-se entender como uma 

intervenção se coaduna com o valor intrínseco e histórico de uma arquitetura 

com um programa tão específico, ou se pelo contrário, devido ao local isolado 

onde se insere, perdeu o seu apogeu no tempo.  

 

O objetivo desta dissertação passa por estudar a arquitetura sanatorial, 

perspetivando a potencialidade da sua readaptação à contemporaneidade. 

Pretende-se também compreender quais as funções que melhor se adequam a 

esta tipologia arquitetónica e como se devem relacionar e ajustar à estrutura 

compositiva e espacial original.  
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É justamente a Arquitetura Heliotrópica e o recurso a estações 

climoterapêuticas para o tratamento da tuberculose que focaremos neste 

estudo, procurando os casos de referência mais preponderantes, do ponto de 

vista das suas características aplicadas à terapêutica da tuberculose pulmonar. 

Pretende-se averiguar de que modo a interação com a medicina se traduz nos 

programas dos sanatórios, pois a medicina exigiu da arquitetura uma constante 

interação. 

É indispensável visar os princípios e valores fundamentais da arquitetura 

heliotrópica e como podem estes ser reconvertidos na contemporaneidade.  

O propósito é alertar para o atual estado desta arquitetura e consequente 

destruição, dando o mote para novas interpretações e uma real valorização 

histórica. 

Entendendo-se a “reconversão de usos” como uma intervenção que visa o 

reaproveitamento do acervo arquitetónico protegido, recuperando-o e dando-

lhe nova utilização, pretende-se com este trabalho entender que tipo de 

contributo se pode realizar no campo da recuperação do vasto património 

histórico heliotrópico do nosso país.  

Esta dissertação pretende reacender um debate que relance novos 

caminhos de modo a viabilizar a articulação das diferentes partes, formando um 

todo que se coloque de forma dinâmica, abrindo novos caminhos para a 

arquitetura sanatorial devoluta à espera de novas funções.  

Por fim, perceber a preservação do património histórico, contribuindo para 

a sua evolução e continuidade, evitando a rotura e o consequente 

desaparecimento. É fulcral salvaguardar a memória do passado, protegendo, 

valorizando e transmitindo às gerações futuras o que chegou até nós.  

 

A questão de investigação, tendo em conta a especificidade do objeto 

de estudo, pode a arquitetura heliotrópica ser considerada património? Que 

necessidade houve de se executar uma arquitetura com características tão 

próprias recorrendo de algum modo a locais tão isolados? Os territórios sem este 

tipo de edifícios teriam o mesmo poder? De que forma é que a reconversão 

destes edifícios se torna um legado para futuras gerações? 

As respostas às questões de investigação têm que contemplar 

pressupostos para uma reconversão, tendo em conta as reais possibilidades para 

revitalizar e reintegrar esta arquitetura que se encontra devoluta. 



25 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 
 

 

A problemática debate-se com o confronto entre contemporaneidade e 

memória e como podem estes campos dialogar em territórios tão profundos 

como aqueles que por força das suas capacidades e mais-valias representam e 

contêm os marcos da arquitetura sanatorial. Pretende-se encontrar práticas e 

fundamentos para a preservação deste património, investigando princípios 

capazes de dar resposta aos vários casos devolutos herdados. 

Compreenda-se que relançar a problemática patrimonial é crucial na sua 

preservação, promovendo o seu estudo, divulgando-o e afirmando-o enquanto 

herança histórica, mas acima de tudo perceber se as suas características o 

tornam ou não património.  

Neste momento é indispensável perceber como a arquitetura heliotrópica 

respondeu na luta contra a doença. Perante isto, identificamos dois modelos de 

tratamento sanatoriais opostos, um na cura de altitude e outro na cura marítima. 

Podendo ainda falar de uma “geografia de cura”, onde o clima e a topografia, 

a qualidade da terra e os ventos definem territórios adequados à construção de 

cada sanatório. Assim, se a altitude era aconselhada para o combate à 

tuberculose pulmonar e o clima marítimo para as outras formas de tuberculose, a 

helioterapia não se trata apenas de uma ramificação da cura, mas também de 

um instrumento de regeneração social. 

 

O caso de estudo, visa não só a reconversão do Sanatório Dr. Jerónimo 

Lacerda, na Vila do Caramulo, como também evidenciar o pensamento numa 

escala conjunta. É fundamental um pensamento ao nível de um plano de 

intervenção que possa englobar faseadamente o que resta da antiga estância e 

da sua integração na malha urbana. 

A reconversão da estância Sanatorial do Caramulo tem que ser encarada 

como impulsionadora da revitalização da região. Encontrando estímulos 

necessários para as pessoas e para que a sua localidade volte a sair do 

esquecimento, pois a história e a sua arquitetura assim o exigem. 

Acreditamos que a nova intervenção no Sanatório Dr. Jerónimo Lacerda, 

recupere e alcance o equilíbrio entre arquitetura e natureza, contribuindo para 

divulgação e atração da vila e tronando-a mais competitiva e qualificada 

esperando que resgate as potencialidades que outrora teve. 
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A motivação para o estudo desta temática, surgiu pelo interesse suscitado 

por uma visita no âmbito da unidade curricular de projeto, com vista ao estudo 

de um sanatório. O que originou o interesse por conceitos como: “reabilitação e 

reconversão de usos”, “espírito do lugar” e “sonho utópico” assim como, por 

temáticas a eles associadas, equacionadas por nós num tempo de relativa 

dificuldade de conceção. O arquiteto deve não só estar preparado para resolver 

problemas formais, como também deve ter a capacidade de ler culturalmente e 

socialmente um território, assumindo assim papel ativo no debate relativo a 

estratégias de intervenção no património devoluto existente.  

Neste trabalho, a reconversão deve ser o instrumento de preservação 

reforçando-se assim a memória daquilo que existiu.  

O desafio terá de passar necessariamente por estabelecer um diálogo entre 

o passado e o presente, quer a nível formal, quer a nível social, afirmando-se com 

responsabilidade a recuperação da vila através da sua história arquitetónica, 

colocando nessa perspetiva o passado cultural como elemento insubstituível 

para a construção do futuro. 

O ânimo é avultado sendo equivalente à riqueza física, cultural, histórica 

e paisagística do lugar. 

 

A estrutura desta dissertação divide-se em quatro capítulos; 

Tratando-se o caso de estudo um sanatório é essencial que a vertente 

relacionada com a saúde seja analisada, dada a sua relevância no programa 

arquitetónico e nos edifícios que o materializaram. Assim, o primeiro capítulo 

desta dissertação pretende identificar e estudar a génese e o desenvolvimento 

do modelo sanatorial, delimitando as diversas fases do tempo e considerando 

aspetos sociológicos na caracterização histórica da tuberculose, assim como 

também os principais fundamentos para a criação e manutenção de um 

programa para o seu combate. 

O segundo capítulo é representativo de um período específico e particular 

a nível europeu, onde o levantamento e análise das principais obras, servem 

como fundamentação ao corpo do trabalho.  

É pertinente percebermos o conceito da arquitetura sanatorial e o seu 

aparecimento no panorama internacional, assim como, a importância da 

evolução das suas teorias, modelos e cidades. 
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Procurou-se neste momento da dissertação estudar e compreender a 

arquitetura que se desenvolveu no contexto internacional, tão 

especificamente em torno da tuberculose, entendendo como foi evoluindo e 

quais os atributos que apresentava de forma a contribuir para a cura da 

doença. A arquitetura heliotrópica constitui-se como um dos métodos 

principais de cura e como um instrumento de regeneração social. Esse 

pensamento e o conhecimento das boas propriedades do ar e do seu efeito 

na saúde dos doentes, conduziram não apenas à formação de novos espaços 

de cura como também de vários modelos, de forma a conseguir responder a 

essa nova tipologia arquitetónica. 

A interpretação, evolução e enquadramento histórico a nível nacional 

surge no terceiro capítulo, tendo em conta as várias etapas e momentos da 

construção de um modelo, assim como alguns acontecimentos ou episódios 

históricos que determinaram a sua arquitetura.  

Neste capítulo, procuramos também evidenciar as práticas e 

fundamentos da arquitetura heliotrópica sanatorial de forma a perceber que 

programas foram possíveis e adaptáveis no território nacional, dependendo 

das condições e necessidades de cada local. 

Por fim, no quarto e último capítulo, surge uma reflexão sobre a Serra e a 

Vila do Caramulo, local privilegiado no que se refere ao clima e à paisagem, 

desenvolvendo neste momento uma contextualização histórica sobre a Estância 

Sanatorial do Caramulo; como se ergueu, como se desenvolveu, que novas 

infraestruturas foram criadas e, por fim, como se deu o seu abandono e como se 

foi decompondo na memória dos portugueses.  

Efetuou-se neste capítulo uma análise e uma atitude critica no sentido de 

percebermos de que forma a intervenção proposta pode contribuir para a 

regeneração do tecido onde se encontra implantado. Aprofundado sobre o 

objeto de estudo é possível reconhecer por fim, qual a melhor função para a sua 

reconversão, de forma a responder às novas necessidades da vila. Neste último 

capítulo estudamos o edifício e a sua reconversão à luz da sua determinação 

como património. A partir desse momento, além de ser apresentado um novo 

programa, serão desenvolvidos alguns estudos de maneira a equacionar como o 

mesmo se deverá relacionar e ajustar à estrutura compositiva e espacial original. 
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Capítulo I – Arquitetura e Saúde  
 
 

1.1 – Uma perspetiva histórica 
 
 

 

Encontra-se na Antiguidade, o início da relação entre Arquitetura e Saúde. 

O estudo da história aponta os templos Gregos e as termas Romanas como locais 

que visam o conforto físico e espiritual através de rituais e práticas que se 

distanciam dos conhecimentos e das práticas da medicina atual.  

Os denominados espaços de Saúde da Antiguidade, ou seja, os templos e 

as termas, caracterizam-se essencialmente pelos pórticos, pátios internos e a 

presença da água, sendo está último o símbolo da purificação do Homem. 

Hipócrates, o símbolo o símbolo da rejeição a explicações supersticiosas e míticas 

para os problemas de saúde, na obra “Ar, água e Lugares”, descreve a relação 

entre iluminação, ventilação e qualidade da água como pontos indispensáveis 

para a saúde do Homem. 

Avançando na História, a Idade Média representa a grande debilidade do 

auxílio à saúde, restringindo-se praticamente ao abrigo dos doentes loucos e dos 

pobres. Podendo ser caracterizada como uma tentativa de resolução de um 

problema social muito distante do apoio médico desejável.  

 

“A arquitetura Gótica era o expoente máximo das representações 

dos edifícios religiosos do período. As suas construções não 

apresentavam os níveis de ventilação e iluminação desejáveis, 

onde a separação do doente nestes locais era feita exclusivamente 

pelo sexo e não pela patologia.” (COSTI, 2002: 23) 

 

O Renascimento posiciona o Homem no centro do Universo e a razão e a 

ciência acima da fé, proporcionando o início de descobertas que modificaram 

definitivamente a abordagem à saúde e aos locais para tratamentos. 

 

“O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção 

relativamente nova, que data do final do século XVIII. A consciência 

de que o hospital pode e deve ser um instrumento destinado a curar 

aparece claramente em torno de 1780 e é assinalada por uma 

nova prática: a visita e a observação sistemática e comparada dos 

hospitais”. (FOUCAULT, 1989: 57) 
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É na “tipologia Palaciana” que o hospital encontra uma maior adaptação, 

concretizando-se a separação do doente por sexo e por patologia. 

No final do século XVIII, o mau funcionamento dos edifícios hospitalares, fez 

com que houvesse uma necessidade de mudança nos conceitos arquitetónicos. 

Com esta transformação a arquitetura passou a ser um instrumento integrante na 

criação de um ambiente hospitalar a pensar na cura do paciente, sendo que as 

questões funcionais, espaciais e a ligação com o doente, tornam-se mais 

importantes. 

No século XIX, o principal objetivo da arquitetura hospitalar consistia na 

preocupação referente à higiene e ao conforto ambiental das edificações 

hospitalares.  

Florence Nightingale (1820-1910), uma enfermeira Inglesa, surge como uma 

personagem importante na reflexão sobre o novo ambiente hospitalar. Em 1863, 

no livro Notes on Hospitals, a enfermeira destacou a ausência de ventilação e 

iluminação natural como principais pontos negativos dos hospitais. Esta criou a 

enfermaria Nightingale, um contributo fundamental para a humanização dos 

hospitais. A enfermaria era constituída por um corpo longo e estreito com camas, 

instalações sanitárias e cozinha. Florence preconizou a abertura de janelas nos 

dois lados dos edifícios, de modo a obter um maior índice de sol, luz natural e 

proporcionar ventilação cruzada, fatores importantes para o tratamento dos 

pacientes, considerados para a autora mais importantes que o conforto térmico. 

Florence Nightingale reduziu o pé-direito da enfermaria com o intuito de haver 

um maior controlo da temperatura. 

A luz natural passou a representar um papel fundamental na arquitetura 

hospitalar, pois, para além da noção de tempo que oferecia ao paciente, 

oferecia uma sensação de liberdade e integração com a natureza. O calor do 

sol, nem sempre desejado, reduzia a humidade dos ambientes, controlando a 

propagação de doenças. 

Na forma espacial e arquitetónica das novas construções hospitalares 

utilizavam-se os conhecimentos científicos do final do século XVIII. 

Estabeleciam-se assim funcionalidades como a distribuição que privilegiava o 

isolamento das enfermarias, distribuição de funções administrativas e a 

construção do projeto que era feita a partir de unidades pavilhonares. O 

hospital pavilhonar determina a divisão, por pavilhões das unidades, de 

internamento, de cirurgia, de diagnósticos, de administração e de serviços de 

apoio, e este conceito estende-se até inícios do século XX.  
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O exemplo mais claro desta tipologia hospitalar, com princípios 

higienistas e que vai servir de modelo aos hospitais europeus do século XIX e XX, 

é o Hospital de Lariboisiére, em Paris (1839-1854). 

O Hospital de Lariboisiére é uma obra do arquiteto Pierre Gauthier (1790-

1855), onde este desenhou dois grupos de cinco pavilhões, com 32 camas cada, 

ligados por uma galeria e dispostos em redor de um jardim. O conjunto era 

formado a partir de um eixo longitudinal que unia a entrada principal à capela e 

cinco eixos transversais que estruturavam o sistema de circulação do hospital.  

Em 1893, o médico alemão Karl Turban publicou as Normas de 

Estabelecimentos de Estações Terapêuticas para doentes pulmonares, 

considerando “(…) o sol, a ventilação e a higiene fundamentais para o 

tratamento das doenças pulmonares.” (COSTI, 2002: 41) 

No século XX, assistimos a uma maior segurança da população em 

relação aos edifícios hospitalares e à evolução a nível de tratamentos, ocorrendo 

um aumento significativo no número de hospitais pelo mundo inteiro. Surge 

então, uma nova linguagem pragmática, procedente da Revolução Industrial, 

que baseia-se em ideias de padronização, configurando a base essencial de 

conceito e princípios a nível de projeto da Arquitetura Moderna.  

Devido à explosão da urbanização tornou-se difícil encontrar nas áreas 

centrais dos grandes aglomerados urbanos, espaços possíveis de comportar 

novos edifícios hospitalares.  

Com o avanço das tecnologias, os arquitetos sugeriam novas 

possibilidades de projeto e também a nível construtivo, com a utilização de novos 

materiais, sobretudo, o betão armado e as estruturas metálicas que simplificavam 

a construção em altura. A modernidade preconizou um tipo de arquitetura que 

procurou um modelo padrão e o baixo custo. 

O modelo pavilhonar deu lugar aos monoblocos verticais hospitalares. Os 

avanços terapêuticos diminuíram notavelmente a permanência dos pacientes 

internados, e isso conduziu a uma despreocupação com a humanização dos 

ambientes hospitalares.  

 

 

“Muitos administradores e mesmo médicos passam, então, a ser 

mais tolerantes com a diminuição da qualidade de alguns aspectos 

das condições ambientais – presença de jardins, iluminação e 

ventilação naturais, por exemplo.” (MIQUELIN,1992: 53) 
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 Neste período histórico o modelo hospitalar centra-se na tecnologia 

médica, principalmente com ambientes funcionais que permitissem a constante 

adaptação de novos equipamentos, não traduzindo efetivamente o conforto 

desejado pelos pacientes. A junção de atividades médicas em blocos de 

grandes dimensões, contribuiu para a criação de áreas sem janelas nos hospitais, 

surgindo assim a adaptação aos sistemas de ventilação e de climatização 

mecânica e mecanismos de iluminação artificial. Estabelecia-se assim “a 

máquina de curar”, onde o homem deixava de ser o foco em detrimento da 

doença. Nesta altura, também já se encontram edifícios hospitalares que pelas 

suas exigências ambientais, contrariam os hospitais verticais, exemplo desta 

tipologia de estabelecimentos de saúde, são os sanatórios, designados ao 

tratamento de tuberculose. 

 Por fim, no século XXI verificamos o custo elevado da tecnologia médica e 

o avanço das pesquisas científicas que colaboram para a implementação de 

um novo modelo de assistência, centrado na promoção da saúde, capaz de 

prevenir doenças e oferecer um atendimento humanizado. Diversificando-se as 

tipologias arquitetónicas, com o foco no paciente e na sua qualidade de vida. 
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1.2 – O Flagelo da tuberculose 
 
 

 

O Flagelo da Tuberculose é uma das doenças mais antigas, com as 

primeiras referências históricas a surgirem em relatos de Hipócrates na Grécia. 

Referindo-se a esta como tísica - “Phtisis: étimo de origem grega que significa 

emagrecimento. Neste registo, codifica-se a silhueta da doença sintetizando-a 

numa palavra, a consumpção” (PASSINHO, 2005: 4) 

 Também conhecida por Tísica ou Peste Branca, trata-se de uma 

doença infeciosa, que tende a acompanhar a Humanidade desde as 

civilizações mais antigas.  

“O termo tuberculosis – do latim tuberculus – nasce em 1831, adotado 

por J. L. Schonlein, na língua alemã, tendo o vocábulo tuberculose surgido só 

em 1854 na literatura médica francesa.” (CREMNITZER, 2005: 10). 

A tuberculose apresenta características diferentes de continente para 

continente, de país para país, e, num mesmo país, de região para região. Tem 

por vezes, "picos" de recrudescimento sempre que surge agravamento nas 

condições de vida dos povos, especialmente quando sujeitos a crises de fome 

e de destruição, por guerras ou por cataclismos naturais de certa amplitude.  

 

 

“A contaminação acontece por inalação do ar infeto pelo bacilo. 

Ao fim de algumas semanas, este é capaz de criar colonias 

capazes de gerar reações inflamatórias, que evidenciam a 

destruição de tecidos. Esta reação leva a que os glóbulos brancos 

revistam a lesão, o que leva ao aparecimento de nódulos 

tubérculos.” (HERCHLINE, 2014) 

 

 

No antigo Egipto a tuberculose já matava, como demonstram lesões 

detetadas em múmias do Séc. III a.C.. Seria, porém, nos séculos XVIII e XIX que 

ocorreu uma “explosão” da tuberculose no espaço europeu. 

As suas consequências foram de tal modo gravosas, que esta doença 

ficou conhecida por Peste Branca em oposição à Peste Negra, que em meados 

do século XIV dizimou cerca de um terço da população europeia.  



34 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 

 
 

“O médico grego Hipócrates afirmou que a doença estava 

organizada em torno da conjetura do suporte físico exterior” 

(PASSINHO, 2005: 4) 

 

Apesar dos relatos da antiguidade, o século XIX é considerado o século da 

tuberculose: a doença fez parte da cultura oitocentista. O seu carácter 

epidémico foi uma das consequências da situação social e económica gerada 

pela Revolução Industrial, em particular das grandes concentrações urbanas, às 

quais estiveram sempre associados graves problemas sanitários. Como questão 

de saúde pública que afetou varias comunidades humanas, a tuberculose teve, 

deste modo, uma linhagem urbana. A maioria dos trabalhadores assalariados era 

obrigada a suportar um ambiente de trabalho físico, psíquico e socialmente 

degradante pois as instalações onde trabalhavam, para além de muito quentes 

ou muito frias, eram barulhentas e impregnadas de fumo, de poeira e de 

humidade; as suas casas eram velhas e insalubres; os seus salários, extremamente 

baixos, eram insuficientes para se bastarem a si próprios e às suas famílias. Deste 

modo, as várias doenças encontravam neste ambiente condições propícias à 

sua proliferação. 

Em Portugal, a tuberculose atingiu números alarmantes nos últimos anos 

do Século XIX, o que levou algumas individualidades e instituições a ocuparem-

se profundamente na luta contra esta terrível doença.  

Em 1902, Teixeira declarava que no nosso pais, “cuja população é de 

4500000 habitantes, a tuberculose mata anualmente 20000 

pessoas!”(TEIXEIRA,1902: 5) 

A primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, 

centrou-se na Europa, onde após esta regressaram a casa cerca de 5.000 

soldados com tuberculose pulmonar, ficando a maioria em péssimas condições 

económicas, constituindo um foco difusor da doença. 

Aos doentes tuberculoses, era indicado o ar puro, isento de poeiras ou 

fumo, recorrendo-se ao revigoramento e purificação do organismo, consumido 

pelo bacilo, através da cura pelo sol e do ar livre de poluição. 

A doença da tuberculose foi completamente controlada quando surgiu 

a vacina do Bacilo de Calmette e Guérin, a denominada vacina BCG, que 

apesar de ter sido testada a primeira vez em humanos em 1921, só foi 

divulgada a partir de 1928. Esta vacina representou uma taxa de 70% a 80% de 

imunidade à população vacinada.  



35 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 

 

Com estas descobertas, a prática da medicina foi radicalmente 

modificada. O uso destes antibióticos fez com que terminasse a era dos 

sanatórios, que apresentou um período indefinido, variando de país para país, 

entre o final dos anos 20 e 70. 

O poeta António Nobre que faleceu contagiado por esta doença em 

Fevereiro de 1899 escreveu um pesaroso poema: 

 

 

“Antes de partir” 

Vários poetas vieram à Madeira  

(Pela fama que tem) a ares do Mar; 

 Uns pra, breve, voltarem à lareira  

Outros, ai delles! para aqui ficar. 

 

Esta ilha é Portugal, mesma é a bandeira,  

Morrer nesta ilha não deve custar,  

Mas para mim sempre é terra estrangeira, 

À minha pátria quero, enfim, voltar. 

 

Ilhas amadas! Céu cheio de luas! 

Ah como é triste andar por essas ruas,  

Pálido, de olhos grandes, a tossir! 

 

Eu vou-me embora, adeus! mas volto a vê-las, 

Vou com as ondas, voltarei com elas, 

Mas como elas pra tornar a ir! 

(NOBRE, 1988: 293) 

 

 

 

A tuberculose não se fez sentir apenas sobre a população anónima dos 

grandes meios urbanos, mas também estendeu a sua ação contagiosa sobre 

nomes ilustres. Entre as vítimas contam-se compositores ilustres como Mozart, 

Schubert e Chopin. Na literatura, Edgar Allan Põe, Franz Kafka, Robert L. 

Stevenson, as irmãs Brönte, Anton Tchekhov e George Orwell. Na pintura 

afectou também figuras como Gaugin e Modigliani. 
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1.3 – O termalismo e a natureza 

 
 
 

São notáveis, desde a Antiguidade, os benefícios que as águas termais 

têm para oferecer, contribuindo ao longo dos tempos com um papel 

fundamental tanto na medicina e na prevenção, bem como no lazer e bem-

estar dos seus utilizadores. Podemos afirmar que o termalismo se trata de um 

método natural de tratamento alternativo à medicina, recorrendo este às águas 

minerais para a cura de doenças de várias ordens. Estudos sobre o tema 

apontam que os componentes químicos da água e o seu equilíbrio 

proporcionam propriedades que favorecem a cura de doenças. 

 

 

O termalismo é uma das formas mais antigas de turismo, tomado 

este num sentido lato. O território português não constitui 

excepção, até pela sua riqueza em nascentes termo-minerais, 

cujas águas são tidas pelos seus habituais utentes, desde há muito 

tempo, como meios eficazes de cura para muitas doenças e, 

inclusive, consideradas para algumas pessoas, como “santas”. 

(CAVACO, 1979: 1) 

 

 

 

Os tratamentos com recurso à água como promotor terapêutico, têm 

origem desde a civilização das cavernas, onde estes se apoiaram no facto dos 

animais feridos recorrerem à água para o tratamento de feridas. 

O termalismo obteve notoriedade nas mais diversas civilizações, 

entendendo Hipócrates que a hidroterapia era medicina de primeira linha, 

usando técnicas à base de banhos de vapor e aplicações de lamas. 

Na era Romana, era frequente o recurso ao termalismo, onde estes 

recorriam a termas públicas com o propósito de relaxar e curar feridas. Perante 

estes acontecimentos, à medida que o seu império se alargava, as termas 

também se propagavam, alcançando inevitavelmente a Península Ibérica. Foi 

atribuído um sentido lúdico termal devido aos romanos, havendo relatos de 

festas realizadas nas enormes termas construídas por estes. 

Com a chegada do período pós-românico, ocorreu um recuo ao culto 

do corpo, onde as técnicas curativas da medicina tomaram o papel principal. 
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No seculo XIX, a ideia de que o clima e a saúde estavam diretamente 

relacionados começa a enraizar-se no seio das sociedades ocidentais e a ter 

bastante propaganda pelas classes médicas que apoiaram a vilegiatura como 

uma atividade higiénica.  

Para além da higiene, surge outro conceito que desempenha um papel 

fundamental nos primeiros domínios do combate à tuberculose e a outras 

doenças epidémicas, trata-se da importância do contacto com a natureza e 

das estruturas que se desenvolvem em torno desta. A insalubridade dos 

ambientes urbanos tornava-os locais propícios ao desencadeamento e 

propagação de doenças.  

A natureza apresenta-se, não só como um refúgio das doenças, 

considerada local terapêutico e saudável para as populações se deslocarem, 

mas também é encarada como um espaço de evasão que contribuía para 

manter o equilíbrio do corpo e da mente. 

As deslocações para as termas, foram na sua essência a primeira forma 

de viajar para locais da natureza, com fins terapêuticos. Neste ponto, os 

médicos promoviam as idas paras termas pois os doentes beneficiavam das 

potencialidades das águas termais, onde a água termal do banho era usada 

como medicamento, e não um simples banho higiénico. 

No final do século XIX, o termalismo teve um papel fundamental no 

aparecimento e desenvolvimento da arquitetura heliotrópica, graças aos 

progressos verificados na Alemanha, acabando por se afirmar por completo no 

século XX. Aparecendo neste século novos estudos que comprovaram a 

utilidade e os benefícios deste tipo de tratamento. 

 

 

“Quintus Miller defende a existência de uma “arquitetura Sanatorial” que 

 tem como ponto de partida o estabelecimento termal e se desenvolve 

 num processo articulado entre a cultura médica e as práticas 

 arquitetónicas. Com origem nas experiencias alemãs de Hermann 

 Brehmer(1826-1889) e Peter Dettweiller (1837-1904), a cidade de Davos e 

 o seu pioneiro Alexander Spengler (1827-1901), no final do século XIX e 

 inicio do século XX, são tratados por Miller como o epicentro deste 

 “movimento”.” (Tavares, 2005: 23) 

 

 



39 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 

 

A procura das termas, classificadas como zonas climáticas vantajosas, 

atraíram os doentes contaminados pela tuberculose. Na procura destes 

estabelecimentos higiénicos verificou-se também as vantagens de um clima 

propício para a climoterapia, começando-se a caracterizar o “turismo 

curativo”, contudo a “medicina” praticada neste contexto representava um 

entreve à prática dos menos favorecidos a nível global.  

Em Portugal, a partir do século XIX, verificamos alguma expressão da 

prática termal, “não só porque os banhos de mar eram ainda pouco 

recomendados para a saúde do corpo (...), mas sobretudo, porque, na Europa 

além-Pirinéus, e designadamente em França, na Itália, na Alemanha e na 

Áustria, as termas eram classificadas como zonas climáticas onde, para além 

do tratamento das enfermidades, se desenvolvia um estilo de vida em que a 

descontracção, o repouso, o entretenimento cultural, social e desportivo, 

constituíam ingredientes indispensáveis à vitória tanto sobre o stress, como 

sobre o tédio que, ao que se constata, não seria muito diferente dos 

fenómenos que perturbam as sociedades contemporâneas”. (Domingues, 

2000: 6) 

A prática termal, onde os edifícios eram implantados em climas 

favoráveis ao culto do corpo pode assim ser considerada como protótipo do 

movimento sanatorial. Este novo paradigma de tratamento veio então 

revolucionar a terapêutica da tuberculose em vários domínios.  
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1.4 – A arquitetura sanatorial 

 

 

A tuberculose, uma das doenças mais antigas do mundo, caracterizou-

se pela dificuldade no tratamento e pelo grande número de vítimas fatais ao 

longo da história. Com vista ao combate da doença, a arquitetura e a saúde 

surgem como aliadas para erradicar a tuberculose. 

O Movimento Sanatorial Heliotrópico assentou inicialmente no 

pressuposto de que o ar puro era considerado como o melhor remédio contra 

a doença, Celso (século II a.c.) aconselhava os tísicos a procurarem os ares de 

Alexandria e quatro séculos depois, Galeno (século II d.c.), recomendava a 

estes doentes viagens e estadias no Egipto, na Líbia ou em Itália (próximo do 

Vesúvio). 

Entre os séculos XVII e XVIII a doença alastrou pelas cidades europeias e 

o conhecimento sobre as mesmas cresceu (matando 500 em cada 100 mil 

habitantes).  

Os primeiros casos que se têm conhecimento datam de milhares de 

anos, contudo, só no final do século XIX foram realizadas as primeiras relações 

entre a propagação da doença e o ambiente físico. 

Os doentes voltaram a ser aconselhados a procurarem o ar do campo, 

de preferência próximo do mar, pelo que tiveram grande procura, desde 

então, as zonas de clima temperado ou quente e seco (evitando os climas 

húmidos) de preferência em colinas e planaltos, sendo aconselhadas as ilhas 

da Madeira, a Cote d'Azur e o Egipto. Contudo, era imposta a condição de 

nos locais mais frios ou mais húmidos (durante o Inverno) os doentes ficassem 

fechados nos seus quartos aquecidos.  

A natureza surge na altura como refúgio das doenças, considerada 

como local terapêutico, ou espaço de evasão, que contribui para o equilíbrio 

do corpo e da mente. Onde, “com o decorrer do século XIX, o aparecimento 

do turismo sazonal e a gradual adesão da sociedade à vilegiatura tem, cada 

vez mais, o apoio dos médicos, apontando-o como um hábito sanitário que 

deveria ser posto em prática.” (MONTEIRO,2009:32)  

A Suíça foi um dos locais de forte atração dos doentes contaminados 

pela tuberculose. A procura de estabelecimentos higiénicos num clima 

propício para a climoterapia caracterizavam o turismo curativo, onde a 

medicina praticada neste contexto era de alto custo.  
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Podemos assim, considerar estes hotéis como protótipos dos sanatórios 

para pessoas com tuberculose. 

Este novo paradigma de tratamento veio então revolucionar a 

terapêutica da tuberculose em vários domínios.  

Em 1791 é fundado o primeiro hospital especializado em tuberculose 

pulmonar, The Royal Sea Bathing Hospital, na cidade de Margate, em 

Inglaterra. Porém, só em 1854, na Alemanha, surge o primeiro sanatório para o 

tratamento da tuberculose, abrindo portas o Sanatório de Brehmer na Silésia. 

O tratamento sanatorial, rapidamente se tornou um ícone da luta contra 

a tuberculose, gerando na comunidade médica e arquitetónica o mais vivo 

interesse por este recurso terapêutico. Assentando em três regras fundamentais, 

boa alimentação, descanso e bons ares. 

Morin, um prestigiado médico de Leysin, reitera no Congresso 

Internacional de Medicina, em Budapeste, “a luz é um poderoso agente de 

desinfeção. É além disso um meio de fortalecer o organismo dos predispostos e 

de tratamento das mais variadas formas de tuberculose. Pode ela empregar-se 

sob a forma de banho de sol geral ou local. É mais ativa nas altitudes e à beira-

mar”. (LENCASTRE, 1908: 48) 

A localização sanatorial recorre mais uma vez à antiguidade, perante a 

necessidade absoluta do isolamento dos pacientes, com repouso total em 

lugares de clima montanhoso ou marítimos, reconhecidos pela qualidade do 

seu ar, água, pela sua insolação e pelo ar rarefeito das altitudes que dificultava 

a multiplicação do bacilo, diminuindo a avanço da doença. Seguindo assim as 

práticas terapêuticas dos gregos e romanos.  

Hipócrates relacionava as doenças com as estações do ano, as zonas e 

os ares de cada local. Verificando-se que os templos gregos eram erigidos em 

zonas montanhosas, onde já se recorria ao uso do ar puro para tratamento de 

várias doenças. Outro fator a apontar seria a exposição solar, pois esta 

colaborava no controlo da doença devido ao poder da ação bactericida do 

sol. 

Foram realizados estudos das características dos solos a nível geológico, 

meteorológico, da pressão barométrica, da temperatura, da fauna e da flora, 

de forma a utilizar as qualidades e vantagens dos sítios da forma mais 

sustentável. Dando a redescoberta das qualidades terapêuticas das águas 

termais, os locais montanhosos e marítimos passam a ser os mais dotados de 

propriedades necessárias para a implantação do tipo de estruturas em causa. 
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Em 1899, num congresso da Tuberculose em Berlim, surgem algumas 

imposições para a construção da arquitetura sanatorial, tais como: “(…) o uso 

de técnicas modernas; boas condições de saneamento e locais ricos em ar 

puro. Já os sanatórios infantis deveriam estar situados à beira mar e não 

deveriam ultrapassar os dois pisos acima do nível térreo.” (FARRELL, 1899: 9) 

 

À medida que o conhecimento médico se consolidava, as tipologias e o 

programa sanatorial sofria modificações, numa clara tentativa de adequação 

da arquitetura às características da doença. 

Os sanatórios cruzavam as premissas de higiene, ausência de 

ornamentos, racionalidade e funcionalidade, características que deram um 

contributo fundamental para a arquitetura Moderna. 

O contexto modernista, que se verifica no início do século XX, implica 

mudanças nas tecnologias da construção e na conceptualização do projeto, 

atribuindo uma maior importância aos aspetos funcionais que aos aspetos 

puramente formais, procuram-se espaços de tratamento e repouso para os 

doentes tuberculosos, com base em terapias higieno-dietéctico, onde o 

desenho do espaço se adapta às necessidades do tratamento.  

No início do movimento sanatorial, a tipologia da planta em “V” foi o 

modelo seguido na Europa e na América, pois esta combatia o efeito dos 

ventos fortes, tal como a planta com formato em “Y”. Contudo, estas foram 

rapidamente ultrapassadas devido à formação de ventos junto à fachada. 

Surgindo posteriormente, as tipologias em forma de “I”, “U” e “T”, dominando 

as construções que apresentaram os maiores níveis de eficácia no combate à 

doença. 

A arquitetura abraçou a terapia, surgindo assim a arquitetura 

heliotrópica, baseada em ideais de vilegiatura. Esta assentou num padrão que 

sintetizava todos os aspetos da doença, sendo a maior representação do 

funcionalismo vivido na primeira metade do século XX.  

A construção destes complexos previa uma exposição solar controlada, 

privilegiando a fácil ventilação dos espaços.  

A estrutura do edifício é marcada por linhas retas, de varandas largas e 

extensas galerias exteriores. Utilizando-se o betão e o ferro como novos 

materiais de construção, numa clara evolução do modelo sanatorial.  

A galeria de cura constituiu um elemento de forte destaque nos 

sanatórios, pois era neste ponto do edifício que os doentes se expunham ao sol 

e ao ar puro, com o devido controlo médico. 
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O programa sanatorial sanatorial, contava também com as áreas verdes 

adjacentes, tratando-se de grandes jardins ou até bosques densos, numa 

tentativa de criação um ambiente de comunhão com a natureza. 

Acreditava-se que os métodos naturais da climoterapia ou helioterapia e 

o repouso chegariam para curar a doença, o que não se verificou. 

 

“Os sanatórios deixam de fazer qualquer sentido quando, 

aparentemente a epidemia estava erradicada, e a quimioterapia 

(em conjunto com os meios disponíveis nos dispensários e nos 

hospitais generalistas) assegurou o tratamento em ambulatório. O 

sanatório assume assim um papel macrófago relativamente a si 

próprio, porque na década de 70 assistimos ao seu fim hospitalar, 

em grande parte devido à sua eficácia. Assistimos o paradigma 

moderno em toda a sua força, ao nível de Aalvar Aalto e o seu 

sanatório de Paimio, obra que mostra uma modernidade ainda 

estranha. Um púlpito moderno que, em questão de dias, se 

transformou puramente num hospital. No entanto, tantos outros 

assistiram calmos ao declínio da sua importância, permanecendo 

hoje em ruína, aguardando o seu devido reconhecimento. A 

Arquitetura passa a ruina, vestigial de investigações pioneiras em 

Portugal e no Mundo, vítima de estudos internacionais e 

funcionando como modelo que, hoje em dia, cai no 

esquecimento, qual ferida exposta nos edifícios, que sujos e não 

brancos, revoltam ao seu passado.” (AVELAS, 2005: 8) 

 

A evolução da medicina e o descobrimento de novos e mais eficazes 

métodos de tratamento traduziu-se na dispensa dos edifícios sanatoriais. Muitos 

deles, apesar de apresentarem grande valor arquitetónico e também histórico, 

encontram-se atualmente esquecidos, ao abandono ou até em ruína. Outros, 

mais afortunados, foram reabilitados e adequados a novas funções, 

normalmente respeitando a sua estrutura compositiva e espacial e 

consequentemente, mantendo a identidade do edifício. 
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Capítulo II  – Origem cultural de uma tipologia moderna. 

 

 

 
Numa arquitetura desenvolvida para o combate à doença da 

Tuberculose, efetuamos uma primeira apresentação das principais premissas, 

obras e autores, com o objetivo de entender o contexto onde se enquadra o 

nosso objeto de estudo, o Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda. 

Não existe qualquer dúvida quanto à importância social e o impacto 

que a Tuberculose teve na vida e nas mentalidades a nível mundial. Na 

arquitetura não foi exceção, dando-se início à execução de obras muito 

relevantes e à transformação e “assunção de conceitos-chave para a 

‹‹renovação-moderna›› da prática construtiva”. (TAVARES, 2005: 19) 

 

Podemos considerar que a Arquitetura Sanatorial Heliotrópica foi um 

esforço na procura de um “programa de cura”, uma vez que todas as ações 

tinham como objetivo curar os doentes, aumentando a sua capacidade de 

resistência e, desta forma, erradicar a tuberculose. Todo este esforço tinha como 

objetivo uma vida mais saudável, contribuindo, assim, “para consolidar uma 

consciência moderna do corpo, da higiene e do habitar”. (TAVARES, 2005: 20) 

 

Partindo deste princípio, é fundamental perceber de que modo a 

arquitetura ia dar respostas para por em prática tal teoria. 

Como ponto de partida, identificamos dois modelos de tratamento 

sanatoriais opostos, um na cura de altitude e outro na cura marítima. Neste 

sentido, podemos ainda falar de uma “geografia de cura”, onde o clima e a 

topografia, a qualidade da terra e os ventos definem territórios adequados à 

construção de cada sanatório. Assim, se a altitude era aconselhada para o 

combate à tuberculose pulmonar e o clima marítimo para as outras formas de 

tuberculose, a helioterapia (tratamento com recurso ao sol) não era apenas 

utilizada como possibilidade de cura, mas também como um instrumento de 

regeneração social. 
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Podemos admitir que se tratou de uma nova forma de habitar, onde as 

qualidades geográficas e o comportamento individual são encarados como 

elementos-chave da promessa de um mundo mais equilibrado e justo, e que, 

por sua vez, se traduz em novas práticas arquitetónicas, pois a tuberculose era 

um elemento comum a todos os membros da sociedade. 

 O risco de contágio da doença e a relação entre práticas terapêuticas e 

higiene individual implícita no programa sanatorial obrigaram à construção de 

novos espaços, tais como as já referidas galerias de cura ou noutros casos a 

ampliação e multiplicação das áreas destinadas aos banhos no interior dos 

edifícios. 

 

Pode então confirmar-se que esta cultura médica específica 

conduziu à produção de formas arquitetónicas correspondentes e 

originais, e que o projeto de sanatório exigiu aos arquitetos uma 

consciência do exercício do projeto distinta, conduzindo assim, à 

adoção de novas formas de composição, traçado e organização 

das ferramentas de projeto. (TAVARES, 2005: 25) 

 

Sem a existência da tuberculose, muito provavelmente a arquitetura 

moderna não teria os contornos que hoje a identificam. Na sequência da 

relação da arquitetura moderna com os sanatórios, é indispensável expor uma 

das características “revolucionárias” defendidas pelos protagonistas 

“modernos” para qualificar a construção: “a permeabilidade interior/exterior, 

sendo esta também, uma premissa coincidente com o aspeto fundamental 

das clínicas helioterapêuticas. A necessidade de ventilação, a adoção de 

materiais higiénicos, a insolação direta nos espaços da habitação, o combate 

ao pó, etc., foram exigências sistemáticas da renovação das formas de 

habitar” partilhadas entre a medicina e a política urbana. (Tavares, 2005:225) 

No enquadramento, que nos guiou à renovação das formas de habitar 

para alcançar uma melhor qualidade de vida, foram construídas um número 

ainda elevado de obras de carater experimental. A finalidade destes 

acontecimentos passava por pôr em prática novos hábitos quotidianos, 

atingindo assim uma maior qualidade de condições ambientais. 
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A distinção entre terapêuticas marítimas, de altitude, ou as 

diferenças entre as duas principais formas de tuberculose, 

pulmonar e extrapulmonar, foram fatores que contribuíram para a 

dispersão de soluções e de modelos reprodutíveis. O sucesso 

internacional da helioterapia a partir de 1905-1906 veio acentuar 

esta dispersão, e mais uma vez dificultando a adoção de uma 

lógica “única” para a construção de um “modelo” de arquitetura 

para a luta antituberculose. (TAVARES, 2005: 244) 

 

Fruto da dispersão de uma “lógica única” para a construção de um 

modelo sanatorial com base na helioterapia1, abrimos o estuda neste capitulo 

aos sanatórios mais relevantes no contexto internacional. Fazemos a ponte 

desde o primeiro sanatório2, partindo do período romântico, onde existiu a 

“apropriação” dos hotéis termais, até ao consumar de todas as experiencias 

verificadas no campo da arquitetura heliotrópica, alcançando assim o 

Sanatório de Paimio3, o auge da representação sanatorial moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 A helioterapia é um tratamento que aproveita os benefícios terapêuticos do sol para tratamento 

de doenças. 
2 É inaugurado em 1854, por Hermann Brehmer, o primeiro sanatório do mundo, em Görbersdorf, na 

Silésia. 
3 O Sanatório de Paimio deu a conhecer ao mundo Alvar Aalto, que a partir do Racionalismo e 

Funcionalismo, mostra neste projeto uma evolução da arquitetura moderna para uma arquitetura 

mais “humanista”. O início da carreira de Alvar Aalto coincide com o crescimento económico e 

industrialização da Finlândia durante a primeira metade do séc. XX, consequentemente, muitos dos 

clientes deste arquiteto eram pessoas ligadas à indústria. Devido à extensão da sua carreira, entre 

1920 e 1970, é notória a transição entre vários estilos no seu trabalho. De um Classicismo Nórdico nos 

primeiros trabalhos, passa para um Modernismo racional nos anos 30 e para um Modernismo 

Orgânico nos anos 40 em diante. Mesmo com a passagem por vários estilos arquitetónicos existe 

uma característica típica na sua arquitetura, a projeção do edifício como um todo, onde não se 

preocupava somente a projetar o edifício em si, mas consolidar todo o seu interior, ao dedicar-se 

ao design de cadeeiros, mobiliário, vidros, pavimentos e acabamentos nos seus edifícios. 
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2.1– O Sanatório de Brehmer 

 

Abre portas em 1859, o primeiro palco para o combate à tuberculose. 

Situado a 640 metros de altitude, Hermann Brehmer inaugura um sanatório4 na 

Silésia, com recurso a terapêuticas médicas “fundamentalmente baseadas na 

cura pelo ar, altitude, alimentação, repouso e por métodos helioterapêuticos.” 

(KNOPF, 1899: 4) 

 

Inicialmente designado por Sanatório Dr. Brehmer, teve como base o 

argumento da inexistência de casos de tuberculose entre os “habitantes da 

montanha”, surgindo nos debates médicos uma tese, segundo a qual nos 

tuberculosos o coração é incapaz de fazer circular convenientemente o sangue 

pelos pulmões. (FILHO, 2001: 11) 

 

Hermann Brehmer, foi um médico alemão pioneiro na luta contra a 

tuberculose, sendo mesmo considerado um visionário, formando uma aliança 

entre disciplinas médicas e arquitetónicas, idealiza um local muito acima do nível 

do mar onde a baixa pressão atmosférica favoreceria a circulação sanguínea e 

por sua a vez a perfusão pulmonar. Publicando deste modo, uma terapia de cura 

específica da tuberculose: “a cura de altura”. (CREMNITZER, 2005:17). 

Os relatos históricos do século XIX e início do século XX expõem os 

edifícios do sanatório situados numa região montanhosa crua e intocada, 

proporcionando a visão romântica de uma paisagem pastoral. Embora 

nenhuma das teorias de Brehmer possa ser comprovada sem ambiguidade, a 

montanha como plano de fundo tornou-se o ponto de excelência para o local 

da saúde, como recurso final, o único ambiente considerado apropriado para 

o paciente com tuberculose. Ambiente ideal para um regime terapêutico que 

previa passeios tranquilos em território de altitude e a uma melhoria do regime 

alimentar. 

A aldeia de Görbersdorf, atualmente designada por Sokolowsko 

representava o "sítio imune", tendo sido conhecida pelo seu clima saudável 

muito antes de ser estabelecido nela o Sanatório de Brehmer. Em 1954, a aldeia 

recebeu o estatuto oficial de “Kurort”, uma estância termal, literalmente 

traduzida por “aldeia ou local de cura”. 

                                                             
4 Nome derivado do latim sanare (cura). 
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Figura 1 - Vista sobre o Vale de Görbersdorf. 

 

 

O sanatório de Brehmer, tem como princípio o Kurhouse, ou seja, o hotel 

com base metodológica e morfológica do sistema arquitetónico sanatorial. 

Projetado por Edwin Oppler, um dos principais representantes da escola de 

arquitetura neogótica em Hanover, que tem como principal obra de destaque 

a sinagoga de Hanover, uma das perolas da arquitetura alemã destruídas 

durante o Holocausto. 

O arquiteto e o médico, também ele tuberculoso, elegem como local 

para o seu edifício a região montanhosa de Goerbersdorf, nascendo assim um 

modesto equipamento que apenas acomodava alguns doentes. Contudo, 

derivado ao mediatismo, à inovação e à sucessiva procura de uma cura para 

a doença, três anos depois é construído um novo edifício, com capacidade 

para 250 doentes sendo, na charneira do século, o maior sanatório da sua 

categoria, em conjunto com os restantes edifícios. Foi formado um “complexo 

para a cura” agregando ao sanatório principal edifícios como “Das Neue 

Kurhaus”, “the White House” e “Villa Rosa”. Foi idealizado um grande parque 

arborizado, com luxuosos jardins, espaços de descanso, percursos, “challets” 

suíços e noruegueses, contemplando até um pavilhão russo no jardim, 

intitulado por “Katharium”. 
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Figura 2 - Sanatório Dr. Brehmer  em Görbersdorf (agora Sokolowsko). 

 

 
 

Numa visão romântica, apresenta-se um castelo que muito se assemelha 

a uma fortaleza gótica e nada aponta para uma residência dirigida a 

tuberculosos. Esta construção apresenta uma elevação e uma 

desmaterialização das paredes, assim como uma especial distribuição da luz 

no espaço, como apoio ao tratamento da doença.  

O Sanatório ostenta logo à partido um programa inovador, equipado 

com o jardim de inverno, para o caso das condições climáticas não permitirem 

a exposição solar direta dos doentes. Destacam-se as salas de música, zonas 

de receção, uma grande biblioteca e um grande número de instalações 

sanitárias e de banhos. 

Eram visíveis princípios da helioterapia, onde a ventilação é assegurada 

de forma constante e a desinfeção é regularmente. É funcional a completa 

segregação entre as classes, e os doentes pobres tinham o seu espaço num 

anexo ao sanatório principal. Comtemplamos um grande número de 

instalações sanitárias e de banhos, surgindo também grandiosas zonas de 

receção, salas de música e a maior biblioteca da aldeia.  
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Encontramos nas paredes do sanatório frases como “deseja apenas uma 

coisa e deseja isso com todo o teu coração” e “o melhor remédio para o 

doente é o trabalho”. 

“O Sanatório de Brehmer viria a servir como modelo dos novos sanatórios a 

erguer nos Estados Unidos e em toda a Europa.” (THOMAS, 1997: 9) 

O maior conflito armado da história da humanidade, a segunda Guerra 

mundial, proporcionou a ruina e degradação, agravado mais tarde, em 2005 por 

um incendio que devastou a maior parte do histórico e pioneiro complexo. Até 

que em 2007, a In Situ Contemporary Art Foundation reconstruiu e reconverteu 

o antigo complexo numa Fundação de Arte Contemporânea. 

O nome "In Situ" significa "no lugar" e faz parte da filosofia da Fundação. 

A qual oferece oportunidades para criar permutas infinitas de soluções 

artísticas e sem restrições, aberta a todos. 

 

 

Figura 3 - Reconstrução do sanatório do Dr. Brehmer  

 

 

 O objetivo da fundação passou por criar espaços para residências 

artísticas, espaços para arte, espaços para novos projetos e diversos processos 

criativos interdisciplinares. Onde as pessoas se encontram e promovem a troca 

de ideias e experiências. 
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A base deste projeto passou por promover atividades no campo da 

proteção de bens culturais, arte e patrimônio nacional. Onde, o principal objetivo 

da Fundação foi reconstruir o Sanatório de Dr. Brehmer e transformá-lo num 

Laboratório Internacional de Cultura.  

O conceito arquitetónico foi escolhido por concurso aberto: os 

vencedores foram Hirouki Mae e Tomasz Grzyb. Ambicionando esta uma clara 

unidade de estilo, que testemunhasse a grandeza do Passado, onde a 

conceção e realização da restauração foram executadas com “plena 

compreensão do Passado e do Presente” concorrendo “sem dúvida para 

aproximar o monumento (que já não se acha esquecido nem arruinado) do 

sentimento inovador da sua criação original. Uma serie de edifícios restaurados 

foram concluídos com elementos modernos e elevação de materiais. Sendo 

esta uma continuação das ideias arrojadas e avançadas pela qual Dr. Brehmer 

ficou famoso no século XIX.  

 

 

Figura 4 - Proposta vencedora do concurso para o Complexo Sanatorial 

 

A inovação voltou a ser apontada num espaço cheio de memórias 

pioneiras. Assistimos à reconversão de uma arquitetura bastante particular, num 

local que serve atividades no campo da ecologia, educação e arte.  
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2.2 – O Sanatório de Falkenstein 
 

 

Peter Detweiller, que sofria da doença pulmonar desde os tempos da sua 

formação académica, procurou no sanatório de Brehemer o caminho para a 

recuperação. Onde após esta, permaneceu como seu assistente médico em 

Görbersdorf.  

O jovem médico conheceu as medidas pioneiras de Brehemer no 

campo da helioterapia. Até que em 1874, Detweiller, construiu na vertente 

meridional de Taunus, a 400 metros de altitude, o Sanatório de Falkenstein, 

devidamente protegido dos ventos e com um clima isento de poeiras. Os 

princípios do mestre foram seguidos, a uma diferente escala.  

“O sanatório de Falkenstein era considerado a Meca dos tisiologistas” 

(Knopf, 1900:15), devidamente suportado por filantropos da cidade. Este 

privilegiava o repouso e a exposição do doente ao ar puro, mediante rigoroso 

controlo médico e exigentes preceitos de higiene. 

 

 

 

Figura 5 – Gravura em Madeira do Sanatório de Falkenstein, do autor J. J. Kirchner, em 1875.  



56 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 
 

 

Do desenho arquitetónico de Falkenstein, destacavam-se as galerias de 

cura (liegehalle), espaço onde todos os doentes repousavam ao mesmo tempo 

que respiravam o ar puro, tendo sido este equipamento planeado com a 

máxima preocupação pela orientação solar dos quartos. O sanatório é 

composto por um edifício com alas laterais oblíquas que circundam um grande 

terraço e por dois anexos, aos quais estão ligados um sistema de galerias, 

voltadas a Sul. Existe uma grande sala de jantar para 150 pessoas, ventilada e 

aquecida, por caldeiras a vapor. 

No edifício central, surge no piso térreo salas comuns, contendo uma 

sala de música, uma biblioteca com 2000 volumes em diversas línguas, posto 

de telégrafo, o escritório administrativo e o escritório de correios. No primeiro 

andar estavam as salas médicas e de espera, bem como os laboratórios para 

exames microscópicos e químicos. Já nos últimos três andares, encontravam-se 

os quartos dos pacientes com um total de 115 camas estabelecidas.  

 

 

 

Figura 6 - Sanatório de Falkenstein, “Meca dos tisiologistas” 

 

 

Neste edifício o terraço é protegido por varandas com sistema de 

cortinas, para permitir aos mais debilitados a helioterapia necessária. Existem 

pavilhões anexos para este mesmo método e nas varandas encontram-se 

equipamentos como as famosas cadeiras reclináveis.  
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Tal como o sanatório anterior, mantém-se um edifício isolado para 

médicos residentes. Na ala sudoeste podem encontrar-se os equipamentos de 

hidroterapia, com águas especiais, em conjunto com laboratórios e salas de 

consulta. Os serviços de desinfeção e pocilgas encontram-se em locais 

independentes. Mais uma vez, os sumptuosos jardins com percursos e diversões 

são recorrentes. Este parque arborizado foi desenhado pelo arquiteto 

paisagista Franz Heinrich Siesmayer. 

Peter Dettweiler, para além da visão médica desenvolveu um papel 

fundamental na arquitetura e design. Este projetou uma cadeira reclinável 

para que os pacientes se mantivessem confortáveis e, acima de tudo, por um 

longo tempo. Mesmo nos dias de inverno, estes passavam horas no tratamento 

em varandas, onde a arquitetura heliotrópica e o fabuloso design das cadeiras 

foram aliados no combate às baixas temperaturas. 

A cadeira Reclinável de Peter Dettweiler foi tão significante que Karl 

Turban, a estabeleceu no sanatório de Davos, passando rapidamente a 

elemento presente em todos os sanatórios da Suíça. Mais tarde, em Paimio, 

surge também uma reinterpretação deste modelo, desenhada por Alvar Aalto. 

Onde em tempos brilhou a luta contra a tuberculose, hoje encontramos 

um hotel de cinco estrelas. Após a morte do seu criador, o edifício foi demolido 

em 1907 e o trabalho para uma nova obra foi realizado. A 20 de agosto de 

1909, Kaiser Wilhelm II inaugura “A casa do exército imperial”, com o objetivo 

da promoção e recuperação das forças dedicadas à proteção da pátria. Até 

à reconversão deste para a função atual, encontramos novamente a função 

terapêutica, pois serviu o país como centro hospitalar na primeira e segunda 

guerra mundial, passando mais tarde a centro neurológico e por fim a uma 

clinica que combatia a esclerose múltipla. 

O atual Hotel de Falkenstein, começa a sua reconversão em 1994. Em 

seguida, os principais edifícios foram restaurados e o Parque Siesmayer voltou a 

ser projetado de acordo com os planos originais.  

O Sanatório de Detweiller tem reservado um papel de superior 

relevância na história da arquitetura e da medicina, sendo uma influência 

direta na arquitetura heliotrópica. O parque em Goerbersdorf de Herman 

Brehmer antecedeu o Sanatório de Falkenstein, de Dettweiller, contudo foi este 

o modelo que se difundiu por toda a Europa.  
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2.3 – O Sanatório de Paimio  

 

Em 1928, no sudoeste da Finlândia é aberto um concurso para a 

construção de um Sanatório na cidade de Paimio, a cerca de 29km da cidade 

de Turku. Os resultados foram publicados um ano depois e o vencedor foi o 

arquiteto finlandês Alvar Aalto. 

O Sanatório de Paimio é o consumar de todas as experiências 

verificadas no campo da arquitetura heliotrópica. Este surge como um ato de 

compreensão dos princípios e modelos, desde Brehmer até Rollier. A obra de 

Aalto é também considerada uma das maiores referências da arquitetura 

Modernista. No final não seria apenas um modelo para futuros hospitais, mas 

um dos principais expoentes da arquitetura heliotrópica sanatorial. 

 

  
Figura 7 –  Sanatório de Paimio                                  Figura 8 –  Vista aérea do Sanatório de Paimio 

 

 

Numa apreciação ao arquiteto, consideramos que o trabalho de projeto 

de Aalto, entrelaça-se com a vida cotidiana das pessoas, com o intuito de 

resolver sucessivamente os problemas da casa, do trabalho, da cidade ou da 

região, de acordo com critérios não de um progressismo ou de uma 

transformação “revolucionária”, mas sim de um desenvolvimento natural e 

histórico. Podemos considerar que o racionalismo de Aalto, tem por base uma 

experiência em comum e não uma ideia abstrata que cobre o espaço ou a 

Sociedade. 

“O humanismo de Aalto bem como a sua aproximação orgânica 

ao formalismo material, trouxe novos fundamentos para o 

modernismo, a frescura e o vigor que ele introduzia nas suas obras, 

fazia acreditar que o processo criativo do projecto se inspirava em 

aspectos sociais, humanos, técnicos e económicos para criar uma 

forma arquitectónica particular e adequada.” (Anderson, 2012:213)  
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Aalto no seu artigo escrito “A Humanização da Arquitetura” parte do 

princípio que o funcionalismo para se tornar verdadeiramente eficaz, deve 

adotar um ponto de vista humano”. (…) No campo da Arquitetura, um objeto 

pode ser funcional de um ponto de vista e não funcional noutro. No decurso do 

último decénio a Arquitetura Moderna foi funcional sobretudo no ponto de 

vista técnico, a aposta fez-se sob o aspeto económico da atividade 

construtiva”… “uma arquitetura realmente funcional deve sê-lo principalmente 

sob o ponto de vista humano.” (AALTO, 1940: 4) 

A obra que coloca Aalto no nível dos mestres do racionalismo europeu é 

o Sanatório de Paimio, obra concluída em 1933. “(…) ele concebe o edifício 

como uma tela estendida no ar e na luz. (…) Aalto que gosta de pintar não 

raro procura a primeira ideia para um edifício pintando, concretizando em 

imagens o ambiente em que se erguerá a construção (…) a construção nada 

tem de espontâneo ou natural é o marco da presença do ser humano, 

consciente e pensante na natureza.” (ARGAN, 2006: 414)  

O sanatorio de Paimio, localiza-se numa herdade rodeada por densos 

pinhais e apropria-se do declive do terreno de modo a envolver-se no meio do 

arvoredo, criando um ambiente de comunhão com a natureza, longe do 

núcleo urbano. Este é composto por vários corpos articulados de acordo com 

ângulos de aberturas variadas, ocupando uma área extensa, com largos 

espaços vazios. As referências que serviram a Aalto para conceber este 

projecto foram “(…)o esquema distributivo da Bauhaus de Dessau(…)”, que 

sugeria um certo dinamismo rotatório e facilitava as deslocações dos alunos 

entre os laboratórios. “Existem ainda influências dos projectos berlinenses de 

Gropius5 para edifícios “laminados”, também de Le Corbusier6, Mies Van der 

Rohe7 e dos funcionalistas holandeses.”(ARGAN, 2006: 414)  

                                                             
5 Walter Gropius (1883-1969) estudou arquitetura e tornou-se um dos arquitetos mais importantes do 

movimento moderno na Europa. Este arquiteto foi o fundador da mais importante escola de design 

e arquitetura do século XX, a Bauhaus, uma escola que mudou por completo a visão da época. 

Mais conhecido como o pai da Bauhaus, o pensamento de Gropius era conduzido pela frase "a 

forma segue a função", segundo a qual se ensinava aos arquitetos, designers e artistas o ofício 

como parte importante do processo. 
6 Le Corbusier (1887-1965) Charles-Edouard Jeanneret-Gris, conhecido pelo pseudónimo de Le 

Corbusier  foi um arquiteto Suíço pioneiro do movimento moderno e um dos principais 

influenciadores teóricos da arquitetura de todos os tempos. Conhecido por elaborar processos de 

construção racionalistas e funcionais, Corbusier pensava a arquitetura como um elemento que 

auxilia a constituição social e que, por isso, deveria ter uma função prática e conjunta ao ambiente 

das cidades, envolvendo também o planeamento urbano e paisagístico do lugar. 
7 Mies Van der Rohe (1886-1969) arquiteto alemão, naturalizado americano, foi considerado um dos 

mestres da arquitetura contemporânea, conhecido pelo lema “menos é mais” defende uma 

essencialidade e controlo total de cada elemento construtivo. Em 1930 assumiu a direção da 

Bauhaus. De entre as mais conhecidas das suas muitas realizações destaca-se o Seagram Building 

de Nova Iorque considerado como o “monumento ao racionalismo”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B3nimo
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Figura 9 –  “Jogo de Volumes” do Sanatório de Paimio 

 

 

Este sanatório, apesar de ter absorvido todos os conhecimentos das 

obras pioneiras, era diferente do que se tinha construído até então, pois 

apresentava exigências diferentes. Era imprescindível que este fosse de um 

tamanho superior e mais complexo do que outros, existentes à data.  

Segundo Aalto: “Um dos pré-requisitos básicos para a cura é 

proporcionar paz completa.” (REED, 1998: 29). 

O arquiteto teve como base os estudos realizados, onde a cura da 

doença necessitava de exposição solar, helioterapia, ventilação natural e 

extensas circulações para estimular o movimento dos pacientes, tendo em 

consideração os longos períodos de internamento. O contributo de Alvar Aalto 

para os estudos heliotrópicos, passou pela criação de espaços confortáveis, 

considerando todos os pormenores, tais como fixação de luz, mobiliário e 

equipamentos. 

No projeto do Sanatório de Paimio fica demostrada uma intenção 

inequívoca de Aalto em obter uma ventilação e insolação perfeitas, este 

sanatório foi mesmo definido como “uma armadilha para o Sol” e com esse 

objectivo, orientou neste projecto, o corpo maior do edifício, que encerra os 

aposentos dos doentes. Deste modo também se explica o desenvolvimento em 

altura do projecto. (ARGAN, 2006: 651) 

A estrutura de betão reforçado, utilizado em todo o edifício, serviu 

também como acabamento. Este, por vezes visível, faz parte da estética do 

Sanatório.  
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A construção do Sanatório consiste numa estrutura de pilares de betão e 

em paredes exteriores de tijolo, exceto na ala de repouso. A ala de repouso foi, 

na altura, considerada “[...] a maior estrutura de betão de uma só peça na 

Finlândia.”(LAHTI, 2006: 25)  

O arquiteto acreditava na função não apenas hospitalar mas também 

terapêutica do próprio edifício, fruto do estudo ao movimento heliotrópico 

sanatorial, de preferência com exposição diária ao ar puro e sol, sendo deste 

modo lógico que tivesse reservado para os doentes todo o corpo principal, 

com a exposição aérea e solar ideal e descentralizando outros serviços de 

caracter médico ou administrativo para os outros restantes corpos do edifício. 

“Aalto acreditava que os cuidados de saúde como um esforço conjunto entre 

médicos e arquitetos, ambos contribuindo diretamente para a cura.” (SCHILDT, 

1998: 19) 

O sanatório de Paimio, evidencia não só uma procura pela organização 

funcional como também uma humanização da linguagem arquitetónica. Este 

é formado por um conjunto de partes que integram um todo, refletindo 

diferentes cuidados ao nível da orientação solar e iluminação necessários aos 

longos períodos a que os utentes seriam submetidos no espaço interior, 

favorecendo também o contacto destes com o exterior.  

Encontramos num livro de Richard West uma explicação dada pelo 

próprio arquiteto finlandês: 

 

 

“A planta do Sanatório é fruto de uma tentativa de controlar 

separadamente cada parte diferente neste tipo de edifícios, para 

que os quartos e espaços semelhantes fossem agrupados todos 

juntos para formar uma ala. As alas encontram-se ligadas entre 

todas, pela parte central do edifício, onde as funções comuns 

como escadas, elevadores, entre outras encontram-se no mesmo 

conjunto. A cada ala foi dado um ponto específico na paisagem, 

de acordo com as exigências dos espaços. Quando possível, cada 

ala contém apenas um tipo de espaço (grupos de espaços, onde 

os requisitos de sol e vida exterior sejam semelhantes). Portanto, a 

direção de cada ala foi definida de um modo específico.” 

(WESTON, 1995: 53) 
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A proposta de Aalto não responde a uma ordem axial ou geométrica 

característica dos edifícios do positivismo moderno, mas sim a uma ordem mais 

complexa que Demetri Porphyrios descreve como "heterotopia": "aquele senso 

peculiar de ordem no qual fragmentos de certo número de possíveis 

coerências brilham separadamente, sem uma lei comum que os unifique" e a 

que Aalto se refere como "harmonia". (PORPHYRIOS, 1968:66) 

Ao analisar a coleção de desenhos feitos por ele para o concurso do 

sanatorio de Paimio Sanatorium, pode-se observar que o projeto parte de uma 

estrutura formal que responde ao tipo de sanatório em T, proveniente dos 

modelos tradicionais germano-suíços. O interesse por essa estrutura formal 

pode ser devido à sua tentativa de criar um modelo universal. 

 

 

 

"A forma do Sanatorio deriva da tentativa de tratar 

separadamente cada parte diferente deste tipo de 

estabelecimento, de tal maneira que os quartos e espaços similares 

são agrupados para formar um braço. (...) Sempre que possível, 

tentou-se assegurar que cada braço contenha um único 'tipo de 

quarto' (ou grupos de salas, onde os requisitos de luz solar e visões 

são semelhantes, etc.) (LAHTI, 2006: 18)   

 

 

O edifício não se limita a ser um bloco linear compacto, encontrando-se 

integrado na própria paisagem, procurando a melhor orientação possível para 

cada função, bem como a sua integração no meio. Todos os corpos 

encontram a sua ligação na entrada do edifício. Esta entrada principal é o 

elemento unificador de todo o edifico, contemplando as escadas e os 

elevadores que a ligam ao bloco dos pacientes, ao bloco social e 

administrativo e por último ao bloco de serviços. 

As grandes janelas nos pontos de chegada da escadaria principal 

oferecem vistas para a floresta. Com o uso da cor, Aalto cria uma atmosfera 

confortável e “humana” nas áreas comuns. 

As cores foram intermitentemente utilizadas, assim como o piso de 

borracha amarela nos corredores e na escadaria da ala central, aumentando 

a sensação de brilho e luz solar. 
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 “A ala dos pacientes e, diagonalmente a esta, a ala de repouso, 

de seis andares, viradas a sul dominam o complexo do 

edifício.”(LAHTI, 2006: 23) 

 

 

 

O bloco de salas de pacientes apresenta o outro ponto forte de 

interesse do edifício, pois Aalto preocupado com a humanização da 

arquitetura considerou que o racionalismo deu um grande passo na 

modernização da arquitetura, mas não foi suficiente, foi curto. Todos os 

avanços da época basearam-se na melhoria da tecnologia e dos custos 

económicos do edifício, deixando de lado o usuário. 

No desenho do edifício, a configuração da célula do quarto responde 

com objetividade ao facto do paciente viver inúmeras horas imobilizado na 

posição horizontal. O longo bloco de quartos tem uma orientação que permite 

uma perfeita captação solar e uma excelente ventilação, usando o corredor a 

norte como proteção dos ventos. Esta ala tem uma posição privilegiada no 

esquema do edifício, desviando-se do conjunto, os quartos abrem-se para a 

natureza sem qualquer interferência visual, procurando o contacto entre 

tuberculoso e floresta, para aproveitar a natureza como fonte terapêutica. A 

cama oferece uma nova perspetiva do espaço do quarto, fruto da 

imobilização do paciente o teto surge como plano central.  

Ainda com especial atenção dada à projeção dos quartos, as janelas 

são assimétricas para controlar as variações de iluminação, o aquecimento é 

colocado no teto para maior conforto do usuário, as paredes são tratadas 

acusticamente e os pontos de iluminação elétrica estão fora do alcance visual 

direto do doente. O teto dos quartos é pintado com uma cor levemente mais 

escura dos que as paredes.  

Outra grande preocupação evidenciada por Aalto na concepção 

deste projeto, para além de proporcionar aos doentes bem-estar, foi dar-lhes 

também privacidade, para tal foram consideradas algumas necessidades de 

caracter higiénico individual, traduzidas pela criação, nos quartos, do seu 

próprio lavatório e respetiva torneira, concebida com o fim de evitar para além 

de ruido, os salpicos. 
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“É explícita a opção por começar o desenho do quarto a partir do 

doente e associar as unidades num volume que se implanta para 

explorar da melhor forma as características geográficas do local e 

assim valorizar a qualidade ambiental do quarto, proporcionando 

as melhores condições para a cura do doente.”  

(TAVARES, 2005: 255) 

 

 

 

A organização das restantes funções do edifício, seguem os mesmos 

princípios, ou seja, o paciente é a unidade de partida para a compreensão de 

todos os espaços. 

Todos os estudos realizados por Aalto, apontavam para o fator 

psicológico como elemento fundamental para enfrentar esta doença, 

achando assim por bem criar um ambiente que fornecia tranquilidade e 

conforto, reforçado por uma ampla visibilidade para a floresta, através de um 

terraço que faz ligação do último piso com o exterior. Este desenvolveu ainda 

terraços em cada um dos pisos da enfermaria, os quais comunicavam com o 

interior da praça externa delimitada pelas alas, tais terraços apresentam-se na 

fachada suspensos e sucessivos. 

A criação dessa atmosfera de conforto e humanização, foi 

complementada nesta obra, nomeadamente nas áreas comuns do sanatório, 

pelo impacto da utilização intermitente de cores, destinadas não só à 

ampliação das sensações de brilho solar, como também à criação de uma 

atmosfera interna, que ia para além da sensação de conforto.  

Ao nível interno do edifício, foram ainda concebidos percursos sinuosos e 

arejados, estimulando os pacientes a pequenas caminhadas dentro do 

sanatório. 

A cobertura plana da ala dos pacientes permitiu mais um contributo da 

arquitetura heliotrópica para a cura dos pacientes, pois esta permitiu a criação 

de um terraço em toda a sua área. O solário destinava-se para os doentes 

apanhar banhos de sol direto, contemplando uma pequena cobertura para 

reduzir ganhos solares, estando protegido do vento ao longo de todo o 

comprimento por divisórias de painéis de vidro. 



66 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 

 

 

 
 

Figura 10 – “Solário” do Sanatório de Paimio 

 

 
 

Na ala social encontramos espaços de cuidados médicos e de 

tratamentos de enfermaria, nos dois primeiros pisos uma cantina de pé direito 

duplo e uma zona de convívio. Já no piso superior da cantina, encontramos 

uma galeria envidraçada que dá lugar a uma sala de convívio, uma 

biblioteca, uma sala de cinema e uma enorme varanda direcionada a oeste. 

Na ala mais a norte, encontramos a ala de serviços e instalações 

técnicas. Onde o pé direito triplo favoreceu a receção do sol na cozinha e na 

padaria.  

Como Aalto descreve na memória do projeto "a cada ala diferente é 

atribuída uma posição especial na paisagem, de acordo com as demandas 

dos quartos. (...) Consequentemente, a direção de cada uma das alas foi 

exatamente definida.” (Capitel, 2009: 12) 

Expandindo as soluções arquitetónicas para além do edifício, o arquiteto 

projetou muitos dos acessórios e móveis utilizados nas instalações. O objeto 

mais notável foi “A Cadeira de Paimio Sanatorium”, que ainda hoje é 

produzida. Esta foi desenhada em conjunto com o artesão Otto Korhonen. 
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Figura 11 – Cadeira 41, mais conhecida por Cadeira de Paimio 

 

Neste projeto, é formidável o rigor e o pormenor ao nível de concepção, 

como exemplo as maçanetas das portas, destinadas a evitar situações em que 

as mangas largas dos roupões hospitalares pudessem ficar presas.  

É essencial referir alguns dos detalhes que elevam a qualidade deste 

sanatorio e do seu arquiteto, tais como a forma especial dos candeeiros de 

teto dos corredores, destinados a não produzir uma luz com brilho excessivo, ou 

a colocação dos candeeiros dos quartos, junto ao tecto por cima das camas, 

de modo a que a luz emitida por eles, não incidisse directamente sobre os 

olhos dos pacientes. “Deste modo Aalto desenvolveu uma expressão 

comunicativa “transparente” da organização interna para o exterior.” 

(Weston,1995: 56) 

Outro ponto de grande destaque neste sanatorio era a imagem exterior 

do edifício, um elemento de conexão com sua envolvente externa, daí a 

valorização que o arquiteto atribuía à caracterização dessa imagem, 

consubstanciada não apenas na sua materialidade, mas também e 

fundamentalmente no seu relacionamento com a luz, utilizando parâmetros de 

iluminação, tais como o brilho e a cor, com contrastes e dinâmicas próprias.  

Por motivos de exigência de mais espaço, ao projeto inicial foram 

adicionados mais três pisos, o que acentuou a monumentalidade do edifício. 

Já nos anos 1950 foi desenhada por Aalto uma nova ala de serviços.  
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Dados os longos períodos de tempo que os pacientes tuberculosos 

passavam no edifício, atingindo mesmo vários anos no sanatório, houve uma 

atmosfera distinta entre funcionários e pacientes. O arquiteto teve em conta no 

seu plano várias instalações comuns, tais como casas germinadas dos 

executivos, médicos, enfermeiros e funcionários isoladas dos pacientes. 

Localizadas em dois níveis e diferentes dimensões dependendo do número de 

membros da família e da situação civil da pessoa.  

Em 1960, o sanatório de Paimio devido ao decréscimo do número de 

doentes com Tuberculose, foi reconvertido num hospital. A reconversão deste 

implicou obras de remodelação, com especial atenção na transição da ala de 

repouso numa ala de quartos individuais.  

No hospital de Paimio deixou de fazer sentido o solarium, sendo este 

encerrado em 1963, um “[...] projeto a que o próprio autor nunca deu total 

adesão embora o tenha realizado.” (SILVA, 1966: 24).  

A evolução formal descrita no processo seguido por Aalto na definição 

da forma definitiva do projeto sanatório Paimio confirma a teoria biológica 

com a qual descreve o ato de projetar: 

 

 

“É explícita a opção por começar o desenho do quarto a partir do 

doente e associar as unidades num volume que se implanta para 

explorar da melhor forma as características geográficas do local e 

assim valorizar a qualidade ambiental do quarto, proporcionando 

as melhores condições para a cura do doente.”  

"(...) a arquitetura e os seus detalhes pertencem, de alguma forma, 

à Biologia. Talvez pareçam, por exemplo, um grande salmão ou 

uma truta. Nenhum nasceu adulto, (...). Da mesma forma que o 

desenvolvimento de uma minúscula ova até chegar a um 

organismo adulto leva tempo, leva tempo para tudo o que evolui e 

se cristaliza na nossa mente. A arquitetura precisa de mais tempo 

do que outras tarefas criativas. Da minha experiência pessoal, 

posso mencionar como um jogo aparente de formas, resultou 

inesperadamente, depois de muito tempo, numa forma 

arquitetônica prática." (SCHILDT, 2000: 150) 
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Apesar da sua conexão tipológica, em Paimio nenhuma configuração é 

assumida à priori. A sua forma final composta por partes, responde a um "tipo 

universal", já que é o resultado da aplicação de um método de projeto ou 

"sistema" aplicável a qualquer programa e tempo, no qual se tenta resolver as 

necessidades específicas do mesmo, algo já evidenciado no sanatório de 

Falkenstein, um edifício também composto por partes, como explica A. Capital: 

 

"Pode-se pensar que a composição por partes ou por elementos 

seja o mais natural no projeto de arquitetura, uma vez que 

responde imediatamente à satisfação de um programa; se assim 

fosse, esse sistema estaria presente em muitos períodos da história 

(...), e também se poderia acreditar que tal método subsistiria para 

sempre. " (CAPITEL, 2009: 7) 

 

Os edifícios desenhados por Alvar Aalto, estão profundamente 

enraizados na cultura e na paisagem da Finlândia. O sanatório de Paimio, 

branco e limpo, não só trouxe o reconhecimento internacional a Aalto, mas 

também colocou a Finlândia no mapa internacional da arquitetura moderna. 

No projeto final, a variedade de soluções adotadas é tal que Göran 

Schildt a descreve como "um exemplo de arquitetura analítica, um 

aglomerado de diferentes soluções de detalhe" que confere ao edifício um 

certo caráter pitoresco, segundo Le Corbusier.” (SCHILDT, 2000: 98). 

A obra-prima do Funcionalismo de Aalto é considerada atualmente 

Patrimônio Mundial. 
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2.3 – Modelos de cidades Sanatoriais Heliotrópicas 
 

 

No século XIX ocorreu um grande desenvolvimento ao nível dos 

transportes de mercadorias, proporcionado pelo caminho-de-ferro, tornando 

possível a integração e desenvolvimento do transporte de passageiros. Esse 

fator aliado com a expansão do turismo como atividade económica 

significativa levou à “colonização de territórios de baixo valor agrícola e de 

altíssimo rendimento fundiário”. Isto fez com que se tornasse rentável 

transformar pequenas aldeias em grandes e imponentes centros “de atração 

da alta burguesia e da aristocracia internacional”. (TAVARES, 2005: 190) 

Neste contexto surgem os centros de tratamento da tuberculose, onde a 

Estância Sanatorial do Caramulo é considerada o auge da representação do 

modelo de cidade sanatorial heliotrópica em Portugal. Inicialmente esta 

“reacção higiénica” traduziu-se na adoção de novos hábitos e práticas 

urbanas relacionando-se com a hotelaria de luxo, contudo, devido ao 

aumento da procura devido ao número de contagiados, foram se adaptando 

ao tratamento da doença.  

A visão global sobre a forma das cidades sofre, então, uma profunda 

alteração e a intervenção acontece de forma profunda, ou seja, desde a sua 

estrutura, empregando-se novos sistemas e estratégias com a finalidade de 

atuar como medidas preventivas contra a propagação e disseminação dos 

surtos epidémicos. Dá-se, por conseguinte, início à construção de novas redes 

e sistemas de abastecimento de água, eletricidade, gás e saneamento, 

observando-se também a demolição e reconstrução de centros urbanos, 

justificada pelo desadequado dimensionamento e organização dos edifícios 

integrantes e ainda pelo aumento do valor fundiário das áreas centrais das 

cidades. 

 

 

“A higiene aliou-se à ideia de progresso social e implementou-se 

com uma lógica de racionalização e disciplina que combatia «a 

velha ordem das coisas», em que a imoralidade e indignidade 

seriam sentimentos comuns que abriam a porta à degeneração 

física e moral, à doença e à morte.” (TAVARES, 2005: 190) 
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Neste momento surgiu também uma nova perspetiva sobre a ideia de 

isolamento e a sua relação com a prática da vilegiatura em locais afastados 

das grandes cidades, pois a preocupação com a disseminação da 

tuberculose, adquiriu proporções tais que os doentes eram encorajados a 

viajarem para locais remotos, tanto mais afastados quanto possível das 

cidades. As sociedades filantrópicas tiveram um papel fundamental no 

desenvolvimento dos modelos de cidades sanatoriais, pois empenharam-se na 

construção de infra-estruturas adequadas para albergar os doentes.   

 Newsholme, um médico da época, defendia que o isolamento dos 

doentes com tuberculose se devia realizar num meio exclusivamente sanatorial, 

“erradicando qualquer contacto entre estes e a restante população 

incólume”. (PASSINHO, 2005: 30) 

Os modelos de tratamento desenvolvido pelos sistemas de cura 

sanatorial dividiam-se entre dois tipos de regime, associados ao meio 

geográfico: o de cura em altitude e o de cura marítima, sendo o primeiro 

aconselhado no tratamento da tuberculose pulmonar e o segundo no 

tratamento de outras formas de tuberculose. Assim, poderia dizer-se que existia 

uma “geografia da cura”, noção em que a topografia e o clima, a qualidade 

da terra e o regime dos ventos definem territórios adequados à constituição 

física de cada um. A convicção europeia começa, então, a mobilizar-se ao 

encontro da noção de tratamento aplicado em meio natural, procurando 

locais predispostos a uma ação benéfica da climatoterapia, conjugando-a 

com topografias exigentes que convidem ao “exercício higiénico”. 

 

 

Figura 12 - Estância de Arcachon     Figura 13 -  Estância de Davos           Figura 14 -  Estância de Leysin 

 

As Estâncias Sanatoriais de Arcachon, Davos, Leysin e o Caramulo (alvo 

de estudo no último capitulo), são as melhores representações da adaptação 

da cidade à doença, pois, além do destaque que tiveram em toda a Europa, 

foi a promessa da cura da tuberculose que ajudou no sucesso das 

colonizações e, sobretudo, por terem sido referências relativamente à sua 

forma e desenho das urbanizações, demonstrando como deveriam ser as 

cidades saudáveis.            



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 

 

2.3.1 – A Estância Sanatorial de Arcachon 

 

 

Situada na costa francesa, numa localização protegida dos ventos do 

Oceano Atlântico, na região de Bordéus, encontramos Arcachon, um destino 

privilegiado da alta sociedade europeia no século XIX.  

A sua localização privilegiada aliada ao seu clima propício para a cura 

da tuberculose, tornou Arcachon num lugar notável. Esta pioneira “cidade 

sanatório” insurge-se com a construção dos chalés destinados a receber 

pacientes tuberculosos, que pontuam o perfil da sua paisagem com um 

traçado sinuoso. 

Surgem em destaque no desenvolvimento de Arcachon, Émile e Isaac 

Pereira, dois irmãos banqueiros franceses, impulsionadores das transformações 

de Haussmann em Paris e das instalações das infraestruturas ferroviárias 

francesas. Estes dois irmãos, em 1852, adquiriram o direito de explorar a linha do 

caminho-de-ferro Bordéus/Arcachon assim como vários terrenos nessa região. 

Émile e Isaac Pereira em conjunto com o engenheiro Paul Régnauld, 

realizaram obras de urbanização em Arcachon, construíram infraestruturas e 

villas, uma nova gare, o Casino Mauresque e um café concerto. Embora o 

local fosse já bem frequentado e conhecido, tais transformações trouxeram 

ainda mais destaque. 

As “villas” da Ville d’Hiver (ou “Cidade de Inverno”), “(…) uma 

urbanização luxuosa abrigada dos fortes ventos do Atlântico pelos pinhais 

circundantes, e o seu clima de características revigorantes, tornaram esta 

colónia um destino privilegiado da alta sociedade europeia.” (WEBER,1907:121) 

A lógica construtiva adotada assemelhava-se à da arquitetura 

ferroviária, cujo método era recente, já que os materiais utilizados nas 

edificações, como a pedra e o metal, eram transportados já preparados para 

montagem.  

O projeto da Ville d’Hiver tencionava uma intervenção urbana na duna 

de Arcachon que não se intromete-se com a qualidade do espaço natural 

envolvente, como os pinhais, nem abalasse as características terapêuticas e 

higiénicas oriundas do clima e do ambiente em geral. A morfologia das dunas 

reflete-se no traçado curvilíneo dos arruamentos, sendo também potenciado 

pela autonomia de implantação e diversidade de desenho e estilo das villas.  
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O desenho tenta de certa forma esconder a ordem inerente das coisas 

e os seus princípios de axialidade e hierarquias para construir de certa forma 

uma ideia de habitar o espaço natural  

 

 “Esta cidade de referência para o turismo da alta burguesia e da 

aristocracia aliava o tratamento constituído pelas características 

curativas da natureza, do ar marítimo aos banhos, com o convívio 

e frequência nos locais da moda.” (TAVARES, 2005: 191) 

 

O novo comportamento higiénico gerado pelo crescimento de 

Arcachon teve como promotor o médico Fernand Lalesque, que juntamente 

com o arquiteto Marcel Ormières, propôs em 1896 um modelo ideal de Villa 

Hygiénique, que conferia à habitação o papel principal como o “instrumento” 

fundamental da cura de um regime terapêutico livre, sendo o doente o 

responsável pelas suas ações. Perante estes acontecimentos, o espaço físico 

de intervenção médica localizava-se em espaço domiciliar e estava subjugado 

à prescrição de regras, ou seja, não ocorria uma prática hospitalar. 

 

 
Figura 15 – Planta da Villa Hygiènique, Marcel Ormières, Arcachon, 1896 

 

Na análise ao projeto da villa, esta é constituída por um só piso de 12x7 

metros divididos em seis compartimentos. Sendo estes, dois quartos e uma sala 

na fachada principal, o quarto da empregada, uma casa de banho, a cozinha 

e um quarto adicional na fachada oposta.  
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Mesmo se tratando de uma habitação convencional, com telhado de 

quatro águas, paredes em alvenaria, vãos com 1,10 e 1,40 metros, estavam 

presentes os aspetos higiénicos, como por exemplo os cantos arredondados 

que permitiam um envolvimento contínuo das superfícies de revestimentos 

laváveis como o ripolin e pavimentos, onde figuravam os linóleos. 

A proposta das villas reflete uma procura de modelos de arquitetura 

doméstica que correspondessem aos regulamentos de higiene então 

“definidos pelo corpo de higienistas, cujo ordenamento exigia a edificação e 

manutenção de um habitat limpo.” (TAVARES, 2005: 193) 

O planeamento deste modelo de cidade sanatorial, realiza-se não só 

pelo do desenho de projeto, mas ao mesmo tempo a partir das normas 

higienistas impostas, que estabelecem uma série de regras fundamentais no 

modo de operação na malha rural.  

 

“O distanciamento existente entre os chalés revela esta 

preocupação, cujo propósito visava dificultar a permeabilidade do 

bacilo de Koch, para além de classificar o universo de pacientes 

tuberculosos, distinguindo-os por estatuto social, cultural, etc.” 

(PASSINHO, 2005: 36) 

 

Passinho refere também que a designação mais comum atribuída a 

esses modelos de arquitetura doméstica é a de “sanatórios improvisados” e 

determinou o princípio da rede sanatorial no território europeu.  

Os sanatórios sem uma característica hospitalar propriamente dita 

espalharam-se por vários países, aparecendo como casas de campo, casas de 

montanha, villas e chalés entre outros. É atribuída a estas construções, o nome 

de “Sanatórios Fortune”, considerando a sua expressão orgânica ideal na 

consolidação de um espaço capaz de proporcionar ao doente tuberculoso a 

interação desejada com os elementos naturais e assim facilitar o processo 

higiénico da cura.  

Na época acreditava-se que a desobrigação de uma reestruturação 

programática e até construtiva, se traduzia numa baixa de despesa financeira, 

onde a assistência médica seria facilmente alcançável através do clínico 

residente na localidade. 
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 Existia uma confiança suportada pelo facto da cura livre estar 

diretamente relacionada com o meio natural e que deveria ocorrer uma 

correlação com a natureza onde os espaços rígidos e fechados em pavilhões 

“pavilhões de albergue para os inválidos eram prejudiciais e pouco 

dignificantes para os doentes”. (PASSINHO, 2005: 38) 

Tendo em conta o exemplo de Arcachon, os seus pinhais e o traçado 

curvilíneo da Ville d’Hiver, permite-nos de certa forma por em evidenciam 

aspetos que identificam o processo de formação destas cidades que reuniam 

características particulares, existindo assim a afirmação de um novo modelo ou 

novas formas de habitação. Não se trata apenas um fenómeno que a 

medicina conduziu para a cura da tuberculose, mas sim de uma prática de 

colonização moderna, equivalente à formação de cidades dedicadas ao 

turismo, que veio a ser recorrente e configura espaços reconhecidos pelas suas 

características higiénicas e pela capacidade de construção de uma mais-valia 

para a saúde dos seus habitantes. Segundo Tavares a criação destas cidades 

seguiu um conjunto de processos que potenciaram o seu desenvolvimento, 

começando pela identificação de um local com características ambientais 

específicas e sem urbanização considerável, estabelecendo um sistema de 

acessibilidades de grande capacidade articulado com centros urbanos 

significativos, garantindo a existência de um ou vários investidores capazes de 

assegurar o impulso comercial e o aumento do valor fundiário, consolidar um 

sistema administrativo independente com base no turismo e capaz de 

desenvolver uma economia de serviços própria, impulsionar também através 

dessa administração local, uma ação de controlo higiénico e de 

regulamentação urbana e, por ultimo, proceder à formação de uma 

comunidade científica própria que analise, verifique e proponha 

desenvolvimentos científicos e progressos das práticas terapêuticas decorrentes 

da experiência local. 
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2.4.1 – A Estância Sanatorial de Davos 

 

 

 

As estâncias sanatoriais de inverno e com princípios baseados na 

altitude obtiveram um maior desenvolvimento e prestígio na Suíça, a partir da 

segunda metade do século XIX. Onde a Estância Sanatorial de Davos assume 

um papel de destaque no desenvolvimento da arquitetura heliotrópica. 

 

“A pioneira Davos-Platz foi considerada a melhor estância de 

inverno de montanha conhecida na Europa, estando situada no 

vale de Canton Grisons a uma altitude aproximada de 1560 metros 

acima do nível do mar.” (WEBER, 1907: 138) 

 

Davos foi a fonte de inspiração para uma das maiores peças de 

literatura mundial, “The Magic Mountain” de Thomas Mann. Cinco anos após a 

publicação do romance, o autor recebeu o Prêmio Nobel de Literatura na 

Suécia. 

 Num dos vales dos Alpes Grisões, que se estende do nordeste ao 

sudoeste, de dez quilómetros de comprimento e de dois de largo, acha-se 

situada a “Davos-Platz”, cercada por altas montanhas de 500 a 700 metros de 

altura que servem de abrigo contra os ventos. As montanhas, que formam a 

cordilheira de Tinzenborn situada ao sul, não obstante a sua altura, estão 

bastante afastadas, fator pelo qual o sol ilumina todo o lugar.  

As encostas das montanhas, que cercam o vale, são cobertas por altos 

pinheiros. No fundo do Vale no verão encontramos uma paisagem repleta de 

verdes pastagens e de inverno, bem como as encostas e tudo o que existe no 

vale é coberto com uma manta branca de neve, que atinge alguns metros de 

altura. 

Alexander Spengler um refugiado político, que estudou medicina em 

Zurique, tomou posição como médico local na pequena aldeia agrícola de 

Davos. “(…) é considerado o propulsor do sucesso ou o “inventor” de um 

fenómeno. A invenção consiste em identificar um “lugar especial” e 

caracterizar as suas capacidades terapêuticas, o fenómeno é a capacidade 

de urbanização desse lugar”. (TAVARES, 2005: 196) 
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Figura 16 - As “Montanhas mágicas” de Davos 
 

 

 “Quando o primeiro espírito observador notou que os indígenas 

dos logares, em que tal atmosphera se respirava, eram immunes da 

tuberculose, a ponto de ser esta totalmente desconhecida em 

determinadas regiões, estava achado o mais poderoso inimigo da 

terrível doença.” (REMÉDIOS, 1898: 3)  

 

Terminadas as obras de construção de uma estrada de acesso em 1859, 

Davos começou a receber algumas visitas, fruto das notícias que já circulavam 

acerca das qualidades curativas do seu clima. 

 

 

 “Em menos de vinte annos, nenhum meio heróico de tratamento 

conseguiu praticamente resultados tão brilhantes, tem de 

confessar-se. Deve-se isso primeiro que tudo à excellencia do 

methodo, e logo depois ao savoir faire dos suissos – os melhores 

hospedeiros da Europa.” (NAVARRO, 1884: 22)  



79 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 
 

 

Projetado por Nikolaus Hartmann L’Ancien, o primeiro sanatório de 

Spengler em Davos é consumido por um incêndio. Até que, um banqueiro 

Holandês, William Jan Holsboer que acompanhou os tratamentos da sua 

esposa em Davos, desempenha um papel fundamental na história da estância 

sanatorial. Este financia em 1873 a reconstrução do sanatório que passou a 

chamar-se “Curansalt W. J. Holsboer”. Era maior que o original, assistindo ao 

crescimento de mais chalés e moradias em torno do novo Kurhaus.  

Restaurantes, um teatro, salas de conversação, caminhadas cobertas e 

passeios começaram a mudar o panorama de Davos. Durante a estadia de 

vários meses ou mesmo anos, alguns procuravam a cura enquanto as suas 

famílias e amigos procuraram diversão e entretenimento. Como consequência, 

a estância para além de um centro de saúde, tornou-se num centro de lazer e 

desporto.  

Na Europa já se fazia sentir o eco dos resultados dos tratamentos de 

Spengler, onde entre 1870 e 1880, Davos ampliou a sua capacidade de 

acolhimento de 216 para 1474 camas (de 2002 habitantes para 2865 

habitantes).  

Em 1900 já se verificavam cerca de 800 habitantes, crescimento 

sucedido à inauguração em 1890 do acesso por caminho-de-ferro, que 

conduziu à fixação de uma importante indústria construtiva, que garantia toda 

a cadeia de produção e venda de chalés por escolha em catálogo. 

 

 

“A Estância de Davos organiza-se em torno da construção faseada 

de um coletivo sanatorial de hotéis e hotéis-sanatório e a sua fusão 

com o conjunto de edifícios já existentes na montanha.” (WEBER, 

1907: 138) 

 

 

Em Davos-Platz, assistimos a uma noção de caracter particular do 

conjunto urbano que se diferencia das cidades normais. Esta organiza-se 

perante um “senso comum” sob as necessidades formais do que deve ser uma 

“cidade saudável”. Esta apresentava um grau de higiene rigorosamente 

regulamentado e cumprido em todas as construções onde o asseio era uma 

“virtude nacional” da Suíça, considerado um país excecionalmente limpo, 

contrariamente ao que ainda se verificava na maior parte da Europa. 
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Davos é a representação máxima do local de saúde, situada numa 

região com um forte caracter, com os “bons-ares”, com belas paisagens e com 

fácil acessibilidade por caminho-de-ferro, tornando-se rapidamente numa 

cidade higiénica ideal.  

A estância de Davos organiza-se em dois grupos que trabalham em 

simultaneo, em que o primeiro engloba o espaço sanatorial e o segundo 

constitui uma proteção fundamental contra os ventos do Norte. Os edifícios e 

espaços terapêuticos, derivados da hotelaria, encontram-se situados entre os 

800 e os 1560 metros de altitude, adaptando-se à configuração natural do 

relevo alpino, numa atitude arquitetónica que encontra no suporte físico da 

montanha as suas práticas e fundamentos. O corpo, o clima e a arquitectura 

estabelecem aqui uma triangulação subjacente ao tratamento realizado 

através da climatoterapia em altitude. Esta triangulação liga de modo direto a 

natureza e todo o espaço físico envolvente, com o doente e com o 

chalé/sanatório, ou hotel/sanatório. O homem apresenta-se como a figura 

central de Davos, pois o corpo humano assume o papel de veículo mediador 

entre o espaço natural e o espaço intervencionado pela arquitetura sobre 

este, “formando uma nova noção que visava a implantação de uma “cidade 

moderna” baseada na interação entre a natureza e o artifício, manifestando 

um vínculo que contrapunha os ideais estéticos do pitoresco romântico às 

mudanças de escala e método da industrialização.” (PASSINHO, 2005: 49) 

A organização e a forma urbana de Davos constituíram, tal como 

aconteceu em Arcachon, “o modelo ideal de cidade higiénica, personificada 

pelo ar puro característico da sua elevada altitude, pela sua envolvente 

marcada por uma paisagem panorâmica de grande impacto visual e cheia 

de implicações e significações românticas, pelos vários percursos e caminhos 

que convidam ao passeio e à deambulação higiénicas, pela sua autonomia 

administrativa e capacidade económica e também pela existência de vias de 

acesso direto por caminho-de-ferro.” (TAVARES, 2005: 197) 

A arquitetura heliotrópica em Davos tem a participação fundamental do 

climatologista suíço Carl Dorno, este realizou vários estudos climáticos que se 

tornaram fundamentais na concretização de planos e na organização do 

espaço construído, como por exemplo na “orientação das construções 

relativamente à insolação, as condições de absorção e reflexão consoante o 

tipo de materiais utilizados e a cor dos revestimentos e a necessidade de 

iluminação e ventilação dos espaços interiores.” (TAVARES, 2005: 141) 
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 O cuidado especial com a influência da construção no 

comportamento orgânico do indivíduo traduzia a necessidade de apuramento 

de espaços que configurassem um ambiente favorável tanto no interior como 

no exterior. 

A história da estância começa com relatos de alguma libertinagem no 

seu período inicial, pois as práticas terapêuticas de Spengler tinham como base 

exclusivamente a qualidade do clima e da alimentação. Os mais 

conservadores viam no quotidiano de Davos uma entrega a vícios 

considerados impróprios. A dúvida consistia em saber se um comportamento 

mais ordenado permitia a melhoria do estado de saúde.  

Em 1889, Karl Turban abriu o primeiro Sanatório “disciplinado” e “imune” 

nas altas montanhas de Davos, seguindo os princípios de Dettweiler, que exigia 

a permanência durante largos períodos de tempo nas cadeiras projetadas 

para a exposição solar. Para tal era imprescindível a adição de grandes 

varandas. 

 Rapidamente se verificou a necessidade de um programa sanatorial 

coerente, sendo este indispensável no campo da medicina e da arquitetura, 

traduzindo-se numa evolução considerável em poucas décadas. 

Karl Turban sentiu “a necessidade de um novo modelo de 

comportamento social na estação terapêutica e defendeu que, para se curar, 

o doente tinha de cumprir uma estrita conduta disciplinar.” (TURBAN, 1894:30) 

Estes não se podiam entregar a ociosidades, não encontrar doentes do sexo 

oposto, não jogar e não se divertir.  

Do formalismo presente no hotel neoclássico habitual nas estâncias 

turísticas dos Alpes, assistimos a uma transformação para uma arquitetura 

funcional, concebida exclusivamente segundo métodos heliotrópicos, visando 

a “cura”. A decoração das fachadas permanece extremamente reservada 

para o período, um sinal provável de economia, higiene e dignidade. 

Neste momento os edifícios eram implantados de acordo com a 

orientação a sul, de maneira a que as galerias de repouso pudessem usufruir 

favoravelmente de longos períodos de insolação durante o dia.  

 

“O valor dum clima é apoiado por longos anos de observação 

constante; mas a organização sanatorial e a sua disciplina severa 

multiplicam o valor dêsse clima.” (PATRÍCIO, 1938: 78) 
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O médico e promotor de Davos, Karl Turban afirma que a arquitetura 

sanatorial tem que ser sóbria e luxuosa devendo dar aos pacientes uma 

sensação de intimidade, tal como se da própria habitação se tratasse. Já as 

paredes deveriam ser lisas, sem cavidades, em alvenaria maciça, para não 

abrigar os bacilos da tuberculose.  

A arquitetura heliotrópica foi alvo de reflexão de muitos pensadores, que 

durou várias décadas. A construção do sanatório de Turban em Davos, 

liderada pelo construtor Gaudenz Issler, com o projeto do arquiteto Erdmann 

Hartig, cristaliza o estado da questão em 1890. Este difere consideravelmente 

do modelo de Dettweiler em Taunus, pois as restrições climáticas dos Alpes 

forçaram o arquiteto a reduzir o tamanho do edifício e a evitar projeções e 

telhados complexos que possam comprometer o isolamento. Surge o primeiro 

sanatório que deu especial atenção ao espaço encerrado para a cura em 

Davos, limitando os contactos e a urbanidade dos curistas. A estratégia do 

médico em clima fechado permitiu legitimar o investimento dos convencionais 

“sanatórios populares”. Verificamos neste edifício a adoção do betão armado, 

poucos anos após a sua introdução no circuito comercial da construção suíça, 

que fez parte dos complexos de maior luxo e vanguardismo. O edifício exibia 

um enorme aparato técnico ao nível dos equipamentos, desde os elevadores 

aos raios x, uma estratégia que enalteceu e divulgou o sanatório de Turban ao 

nível internacional.  

 

 
 
Figura 17 - Sanatório de Turban em 1890 
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Visitado por muitos médicos e arquitetos, o sanatório de Turban serviu de 

modelo em todo o arco alpino, mais ou menos modificado ou aumentado de 

acordo com a necessidade. 

O nome de Karl Turban ficará para sempre conectado com a 

Arquitetura Heliotrópica, pois este publica em 1894 normas com propostas de 

cinco teses fundamentais a adotar na criação de sanatórios: serem localizados 

em zonas de elevada altitude; configurarem-se como grandes 

estabelecimentos; responderem a exigências higiénicas modernas; 

condicionarem a admissão a doentes curáveis; serem dirigidos segundo 

métodos próprios por médicos especializados. Encontramos também relatos 

onde Turban lançou as suas teorias quanto aos aspetos construtivos. Este 

salienta o bom senso na escolha do lugar, ponderando os critérios de 

acessibilidade e a relação com as pré-existências. Os sanatórios teriam sempre 

de ser afastados dos aglomerados urbanos para a obtenção do ar puro, mas o 

suficientemente próximo de localidades onde habitassem médicos e pessoal 

de serviço, sendo ideal a construção de grandes estabelecimentos que 

justificassem a existência de uma comunidade isolada.  

Perante os seus estudos um sanatório teria que contemplar os seguintes 

fatores: boa exposição solar; privação de nevoeiros; vales abertos para sul; 

abrigos do vento; solo seco; água nascente; jardins consideráveis; pendentes 

suaves para caminhos de passeio e por fim a proximidade a áreas florestais 

carregadas de pinheiros. Os aspetos no que toca à forma da construção 

também foram referenciados: os sanatórios de grande dimensão deveriam 

conter cerca de 80 camas; na composição destes deveríamos identificar um 

edifício central com duas alas laterais firmando um ângulo obtuso, com três 

volumes unidos por uma galeria de cura; a orientação a sul como regra de 

ouro; o edifício teria que expor sempre os doentes na direção do sol; a 

fachada sul como fachada principal; as simetrias esperadas das composições 

dos edifícios teriam a função de separar os sexos; a sala de refeições como 

único espaço comum; o corpo central é destinado para a administração e 

serviços. Os quartos são espaços a que Karl Turban deu especial atenção: os 

quartos deveriam conter no máximo quatro camas, por perigo de contágio 

entre convalescentes ou pela perturbação do repouso dos mesmos; um 

volume de trinta metros cúbicos de ar por pessoa/cama; a regra anterior só 

não deveria ser respeitada se fosse compensada por uma forte ventilação; a 

insolação direta  deste  seria  obrigatória  o  máximo  de  tempo  possível  e  as  
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Instalações de banho deveriam ser modestas. Deveriam ser seguidos os 

princípios de Peter Dettwiller, todos os sanatórios deveriam contemplar os 

escarradores, um aparelho de desinfeção a vapor e galerias de cura. A galeria 

de cura é objeto de destaque dos estudos de Turban: deveria ser dimensionada 

com dois metros e cinquenta de largura para permitir a localização da cadeira 

reclinável de Dettwiller e circulação; dimensão para instalar todos os pacientes 

ao mesmo tempo; deveria ser coberta e encerrada dos lados e a norte e 

totalmente aberta a sul. Nesta espécie de livro de regras, Turban não esclarece 

os materiais estruturais do edifício, mas deixa pistas quanto aos acabamentos 

dos mesmos: as tintas a óleo e os vernizes que permitam uma lavagem eficaz e 

linóleo sempre que possível nos pavimentos e janelas com bandeiras de 

ventilação e eixos horizontais. 

 

“Os edifícios de Davos e a sua arquitectura moderna (…), numa 

paisagem de difícil acesso, em conjunto com o desporto, a 

Natureza, a música e a vida mundana, são sinais de um novo 

modo de habitar que se instala num lugar em que a maior parte da 

população tem elevada capacidade económica e sofre de 

tuberculose.” (TAVARES, 2005: 198) 

 

 
 

Figura 18 – Sanatório de Schatzalp (canto superior esquerdo) em Davos 
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O sanatório mais emblemático de Davos é o de Schatzalp, um edifico 

inaugurado em 1900 do estilo arte nova, destacando-se como cenário 

principal do romance de Thomas Mann. 

Quintus Miller, “caracteriza a importância deste edifício na passagem de 

uma arquitetura de matriz clássica e monumental para uma construção 

espacial de origem inglesa, em que não só as dimensões dos espaços são 

menores como também as suas articulações mais ricas e complexas.” 

(TAVARES, 2005: 237) 

O Sanatório de Schatzalp surge na sequência das linhas de pensamento 

de Karl Turban, construído pelos arquitetos Pfleghardt e Häfeli. Estes marcaram 

o progresso mesmo não rejeitando os estilos anteriores. 

Os sanatórios com fachadas cobertas por uma tela de varandas 

encontram o auge pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Depois de terem 

sido aplicadas sem uma verdadeira interação com a fachada de alvenaria, as 

varandas tornaram-se um motivo arquitetónico de forte expressão. A galeria é 

"petrificada", com ligação ao corpo da arquitetura, deixando o exterior para se 

tornar uma zona intermediária entre o interior e o exterior do edifício. 

 

 

 
 
Figura 19 – Sanatório de Schatzalp  
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O corpo principal do sanatório de Schatzalp em Davos apresenta as 

primeiras galerias de "construção". A espessura tão fina dos suportes, bem 

como a sua relação estrutural com a habitação, surgem como avanço 

tecnológico do uso do betão armado.  

A experiência tão sublime na altura repete-se no sanatório da Rainha 

Alexandra, ainda em Davos, em colaboração com o engenheiro Robert 

Maillart. A fachada apresenta-se como uma vasta "colmeia", pouco marcada 

por um corpo central que perdeu os seus atributos clássicos usuais (eixo central, 

frontão, claraboias). A alternância clássica do sólido e do vazio é 

completamente perturbada: a abertura da parede ao ar e ao sol faz com que 

o plano da fachada se dissolva, transformando-se numa estrutura geométrica 

tridimensional. O resultado é um equilíbrio arquitetónico, que, aos olhos dos 

fabricantes, evocava as estruturas metálicas da era industrial, fugindo das 

estruturas tradicionais de alvenaria.  

A entrada para o Sanatório Schatzalp não era clássica, mas moderna. A 

pequena entrada, não está em qualquer eixo de simetria, conduz a um 

corredor alto, que lembra um claustro. A entrada é um símbolo de progresso 

técnico pois contemplava um elevador de madeira. O estilo de Schatzalp, foi 

um passo significativo na arquitetura do início do século XX e pode ser visto 

como um modelo direto de modernidade. 

O sanatório para além do seu próprio abastecimento de água 

assegurava toda a higiene necessária. O aquecimento do chão, um elevador 

e um telhado plano onde a água derretida da neve era drenada, eram 

algumas das tecnologias mais recentes pelo qual era considerado um 

sanatório de luxo.  

Este sanatório apresenta-se como pioneiro nas estruturas de betão 

armado na Suíça, estando na encruzilhada entre historicismo e modernismo, 

mostrando o uso da forma e função.  

Os arquitetos com o jogo da fachada tentaram integrar o edifício ao 

meio ambiente usando motivos regionais. Projetando um sistema de 

aquecimento que é feito por tubos que circulam nos quartos, por onde passa o 

vapor de água. Além destes tubos há em cada quarto um conjunto de outros 

tubos numa caixa de ferro alta, que comunicam com o ar exterior por meio de 

uma válvula, quando esta se abre o ar entra. Já o ar viciado pode sair por uma 

abertura colocada na parte superior da porta do quarto.  
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O sanatório Altein em Arosa dos arquitetos Otto Schafer e Martin Risch) 

adotam o design de Schatzalp, tão refinado que surge com choque pela sua 

simplicidade naquele tempo. Altein oferece uma fachada particularmente 

silenciosa e digna, longe da confusão da madeira, metal e vidro de certas 

fachadas visíveis em alguns de sanatórios.  

O sanatório em Schatzalp foi transformado num hotel em 1954. Muitos 

quartos, espaços de higiene e o elevador original foram preservados até hoje. 

O objetivo final apontou para que a arquitetura existente fosse mantida e a 

impressão do sanatório não fosse perturbada. 

A experimentação da construção de sanatórios que se realizou na Suíça, 

sobretudo em Davos, teve um peso importante no debate internacional das 

práticas terapêuticas e uma ajuda essencial na criação de linhas para a 

arquitetura sanatorial. Não podemos identificar ali um “modelo” de arquitetura 

heliotrópica, contudo podemos identificar características que foram seguidas e 

aperfeiçoadas. 
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2.4 – A Estância Sanatorial de Leysin 

 

A 60 milhas de Davos, encontramos a estância sanatorial de Leysin e os 

seus habitantes como encarnação de pureza e saúde, revelando princípios 

opostos das cidades poluídas e doenças desenvolvidas pelas nações 

industriais. 

Leysin está localizada a uma altitude de 1200 metros, onde as 

montanhas constituem um cenário e espetáculo, assegurando um clima 

especial sobre um mar de nuvens que pintam a paisagem natural. A aldeia 

surge na encosta sul do cume alpino da Torre d’Ai, com vista para o vale de 

Ormonts. 

Fortemente influenciados pelos acontecimentos que decorriam em 

Davos, um grupo de médicos apontaram Leysin como um ponto favorável 

para a instalação de uma estância climatérica. Após a criação de uma 

sociedade estes ilustres (Dr. Louis Secrétan, Ami Chessex e Edouard Cérencille), 

ocuparam a paisagem natural com dois núcleos distintos. O núcleo Sanatorial 

surgiu em Fedey, área a norte da aldeia, com edifícios de cobertura plana e 

estrutura alveolar. O segundo núcleo apresenta-se com uma imagem 

pitoresca, refletindo saúde e bons ares. 

Seguindo os princípios e características de Davos, esta estância tornou-

se num dos principais espaços de turismo sanitário do mundo. A vila 

abandonou a agricultura e passou a funcionar como estrutura complementar 

dos sanatórios, cuja dinâmica económica absorveu a atividade da população 

local. A sociedade que impulsionou o desenvolvimento destas novas práticas 

no local ofereceu alguma resistência em chamar os seus estabelecimentos de 

sanatórios e, portanto, o mais exclusivo e mediático foi chamado de Grand 

Hotel. 

 

“O Grande hotel, situado num cenário tão lindo, não desfigura a 

paisagem e o seu personagem pitoresco também. (…) Não há nada díspar 

sobre o olho, pois não é mais uma casa de campo, no entanto as numerosas 

varandas com balaustradas cortadas, os telhados ornamentados que se 

sobressaem, os apêndices laterais (…), tudo isso lembra o estilo das habitações 

do país (…)”. (LIITHI, 2005: 8) 
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Henri Verrey, um arquiteto de Leysin especializado em arquitetura 

médica, foi quem construiu este primeiro estabelecimento climatérico da 

estação de Leysin. Nos anos de instalação da estação climatérica, a uma cota 

alta e bem diferenciada da vila, o arquiteto perseguiu as características e as 

experiencias de Davos. Enquanto Leysin está cheia de verdadeiros chalés de 

madeira dos séculos XVII e XVIII, surge uma arquitetura bastante relevante para 

o local, o grande hotel, situado num cenário verde e refrescante, não desfigura 

a paisagem. Não há nada díspar sobre o olho, mesmo não se tratando de uma 

casa de campo, as numerosas varandas com balaustres, os telhados 

ornamentados que sobressaem, os apêndices laterais, tudo isso lembra o estilo 

das habitações do país. Ao mesmo tempo o edifício reflete como principais 

características o "ar, luz e sol”. Estas são três palavras que os construtores de um 

sanatório tinham sempre em mente para a formalização destes projetos. 

 

 
 
Figura 20 – Grand Hotel em Leysin 

 

Com o aparecimento de sanatórios de pequenas dimensões, Leysin 

afastou-se do modelo de Davos constituindo-se como um espaço menos 

aristocrático e mais popular, em grande parte pelo sucesso da helioterapia. 

Não se tratou da construção e promoção de sanatórios populares, que 

também existiam, mas de uma prática de assistência. 
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Em Leysin, a helioterapia tende a impor-se e a combater muitos casos de 

tuberculose, especialmente o chamado cirúrgico. O médico Auguste Rollier, 

estabelece novos princípios de cura, nos quais a pele deve ser exposta ao sol 

para que a ação terapêutica seja máxima. A cura pela helioterapia, portanto, 

questiona a galeria da cura sombreada. 

Dr. Rollier, um dos símbolos máximos do tema a retratar, forma uma 

primeira clinica criada em 1903, quando chegou a Leysin. Este ocupa o Chalet 

Cullaz, uma construção preexistente, um prefabricado que seguia os modelos 

standards que a indústria de construção suíça promovia, com base no sucesso 

nacional e internacional da sua imagem pitoresca. 

O Chalet situava-se no coração da vila, contrastando com os vários 

sanatórios para a tuberculose pulmonar que se encontravam a uma cota mais 

elevada, no Fedey. Este contraste de implantações evidenciava a expressão 

rural e conservadora da pequena aldeia. Este sanatório surge no interior da 

aldeia como medida experimental, naturalmente por uma questão prática de 

capacidade e dimensão do investimento. O principal momento de destaque 

arquitetónico que esta clinica evidencia na busca de um modelo arquitetónico 

sanatorial é a grande varanda, fruto de uma reforma que visou a galerias 

espaçosas adjacentes aos quartos, para poder com facilidade, mover para o 

exterior a cama em que os doentes se encontravam imobilizados. Este 

sanatório constituiu-se como o primeiro de vários equipamentos clínicos 

estabelecidos em Leysin por Rollier para o tratamento climatoterápico em 

altitude, que “defendia que a cura deveria basear-se na reconstituição física, 

além de moral, do paciente1.” (TAVARES, 2005: 115) 

Num segundo momento, o médico pioneiro da helioterapia, adapta o 

hotel “Les Chamois”, inicialmente pensado para a exploração turística da 

estação de cura. Este encontrava-se afastado quer do centro da aldeia quer 

de Fedey. Foi fácil a adaptação deste edifício a sanatório, onde as principais 

dificuldades foram as estreitas galerias e a orientação do edifício que não era 

a mais desejável. Contudo, para suprimir estas dificuldades foram projetados 

um conjunto de solários, sobrepostos, na fachada sudoeste que se 

apresentavam sob a forma de caixas, para a exposição solar dos pacientes 

nas suas próprias camas. 

Mais tarde surgem as clinicas de “Les Frênes” e a “Clinique pour Enfants”, 

ambas da autoria do gabinete “H&C. Chaudet Frères”.  Na clinica “Les Frênes” 

o médico experimentou e verificou por completo as suas teorias e proposta  
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terapêuticas, utilizando-a na sua descrição do desenvolvimento da 

prática da helioterapia para sintetizar o “modelo” de um sanatório. A sua 

descrição é atenta à distribuição de funções no edifício, separando os quartos 

das outras áreas, não fazendo referencia ao corredor de “risco ao meio” que 

organiza as funções de apoio para a fachada norte e os quartos orientados a 

sul. 

A obra com maior mediatismo de Rollier surge como o culminar de várias 

experiencias efetuadas pelo médico, representando mesmo um modelo 

fortemente seguido na arquitetura heliotrópica, sendo um alvo de estudo de 

trocas e tráficos na construção terapêutica entre Portugal e Suíça. Este modelo 

posiciona no rés-do-chão os serviços de fototerapia, radiografia, ortopedia e o 

conselho médico. No primeiro piso encontrámos os salões, as salas de refeição, 

salas de concertos, teatro e biblioteca. O edifício foi projetado com especial 

atenção nos espaços de circulação, onde todos os doentes pudessem ser 

transportados nas próprias camas. O primeiro piso contemplava ainda áreas de 

serviço, tais como, as cozinhas e as suas dependências. Por fim, no último piso, 

as salas de operação iluminadas zenitalmente. Neste marco da arquitetura 

heliotrópica, o aspeto de maior importância é a forma como se encontram 

dispostas as galerias, partindo da orientação sudeste do corpo central: uma 

fachada é orientada a sul com galerias cobertas e sobrepostas e, a outra 

fachada, orientada a nascente com terraços em escada. 

 
 

Figura 21 –  Clinica “Les Frênes” em Leysin 
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Mas o elemento mais surpreendente e inovador é o telhado plano usado 

como um lugar de insolação. Protegido a norte por uma estrutura para abrigar 

pacientes em caso de chuva ou calor excessivo, o terraço é acessível por um 

elevador com as medidas necessárias para o transporte das camas. Neste 

edifício foram projetados vários tipos de solários, permitindo assim o uso das 

galerias consoante o clima e as estações do ano. 

A importância do desenvolvimento de um modelo arquitetónico para 

um sanatório segundo os princípios de Rollier, tem uma continuidade que 

contempla uma transformação arquitetónica entre o projeto de Henri Chaudet 

para a “Clinique pour Enfants” e o projeto de Georges Épitaux para a “Clinique 

Manufacture”. 

 O estilo das duas obras é particularmente distinta, abandonam-se os 

telhados de forte inclinação em favor das coberturas planas e cortam-se dois 

pisos de altura. É visível o abandono do sistema misto de construção 

madeira/betão nas galerias em favor do metal/betão que permite mais uma 

vez acentuar a horizontalidade da forma. Os frisos, guarnições, cornijas e outros 

elementos de desenho são adiados para uma expressão mais sóbria. 

Assistimos de forma mais pragmática a uma mudança de imagem do 

que a uma mudança de práticas. A referida mudança do sistema construtivo 

das galerias não tem implicações na organização do espaço e estruturalmente 

as diferenças são mínimas em relação à base já iniciada, ou seja, na sua 

essência o edifício não se transforma. Mantem-se a posição central do salão 

de estar, frontal em relação ao acesso mas ampliando a sua presença no 

alçado, o que reforça o seu caracter simétrico, apesar da assimetria da planta. 

“A unidade de dimensão continua a ser a cama e o espaço de habitar 

continua a ser o quarto, os espaços destinados aos serviços não sofrem 

alteração, bem como os acessos e os mecanismos de circulação interna do 

edifício. Do ponto de vista funcional, o avanço mais significativo é o 

alargamento das galerias em cerca de um metro.” (TAVARES, 2005: 124) 

Em Leysin, o sol e o ar seco e limpo são capturados pelos edifícios, 

tornando a montanha fria e perigosa numa terra de luz e repouso. A 

arquitetura transcende a paisagem, revelando um rosto luminoso e solar.  

Com os sanatórios presentes nas montanhas é lançada uma nova 

maneira de viver os alpes, onde sob atitudes do estilo suíço, neoclássico ou 

moderno, a domesticação do clima alpino ocorreu gradualmente numa 

arquitetura que adquiriu a sua própria individualidade. 
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A estância de Leysin perante a erradicação da tuberculose foi 

reconvertida numa estância de desportos de inverno.  

Perante a mudança de paradigma, surge num passado recente, a 

reconversão do sanatório Grand Hotel. Em 2008, Fred e Sigrid Ott, inauguram o 

renovado edifício dando lugar à Leysin American School. Mais tarde os 

proprietários da escola procederam à reconversão de mais edifícios sanatoriais 

com vista à ampliação dos seus programas educacionais.  

Muitos edifícios sanatoriais, foram fruto de trocas e tráficos da construção 

terapêutica entre a Suíça e a Europa. Olhando hoje para a estância de Leysin, 

fica o desejo que este local volte a ser alvo de estudos para a reconversão do 

programa da arquitetura heliotrópica devoluta. 
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Capítulo III – O movimento sanatorial em Portugal: um itinerário  
 
 

 

Em Portugal, ultrapassadas as Invasões Francesas e a Guerra Civil que se 

lhe seguiu (Lutas entre Liberais e Miguelistas), verificou-se um clima de acalmia 

política, centrando-se atenções nos vários problemas que necessitavam de 

resolução. Neste momento destacava-se a Saúde Pública, evidenciando-se o 

caso da tuberculose pulmonar, cujo número de mortes anuais rondava os 

20.000.  

 

“Nos inícios do século XIX a epidemia transformava-se em Portugal 

num verdadeiro assunto de Estado”. (CRESPO, 1984: 192) 

 

 

 A arquitetura destinada ao combate da doença surge em Portugal no 

ano de 1859, surgindo o Hospício Princesa D. Mária Amélia. Este estabelecimento 

recebeu os primeiros doentes em 1862 e muito contribuiu para o início do 

movimento sanatorial em Portugal. Mas em 1895, quando a tuberculose atingiu 

maiores proporções, realizou-se o primeiro Congresso Português sobre 

Tuberculose, onde Lopo de Carvalho se tornou uma figura de destaque. Esse 

acontecimento acelerou a criação da Assistência Nacional aos Tuberculosos 

(ANT), em 1899 por ordem da Rainha D. Amélia, esposa de D. Carlos, que foi a 

grande responsável pela construção de novas instituições para tratamento da 

doença e por consciencializar a população nacional. 

 Com a criação da ANT, surge em simultâneo em Portugal a Liga Nacional 

Contra a Tuberculose (LNCT), com o objetivo de alertar e consciencializar a 

população para o perigo da doença.  

Simultaneamente às iniciativas públicas, surgiam também iniciativas 

privadas no combate à tuberculose em Portugal, edificando-se estâncias que 

faziam diminuir a necessidade de novos edifícios para o combate à doença. 

Apesar de todos os avanços, era visível em Portugal uma falta de 

estratégia comum a todas as instituições com vista na melhoria dos seus 

resultados. 

Em 1931, a A.NT. sofreu uma reformulação, passando para o Estado as 

competências da antiga associação humanitária onde Dr. Lopo de Carvalho foi 

designado Presidente da Comissão Executiva. 
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O principal objetivo da reformulação da A.N.T. era de terminar com as 

Estâncias sanatoriais de luxo, visto que a doença se tinha tornado uma 

ameaça nacional e que o Estado tinha o “dever de lhe fazer frente” (TAVARES, 

2005: 213) 

Tendo em conta o “êxodo rural”, em conjunto com a “crise da 

habitação”, que eram tomados como explicação para o aumento dos índices 

da tuberculose, torna-se necessário agir “atacando em primeiro lugar o 

problema da tuberculose sob o seu aspeto higiénico e social”, fazendo “o 

rasgamento dos acumulados”, zelando para que “sejam cumpridas as 

disposições legais contra a insalubridade das habitações (...) e que se 

promova, como fizeram a Inglaterra e a Alemanha, a construção de novos 

bairros e habitações”. O segundo ponto de ação consistia no “problema da 

assistência no país”, tendo em vista a criação de “Dispensários e Laboratórios 

de higiene distritais”; “enfermarias e pavilhões de isolamento” e a criação de 

“Hospitais-Sanatórios e Sanatórios”. (TAVARES, 2005: 216) 

Lopo de Carvalho, em 1934 escreveu A Luta Contra a Tuberculose em 

Portugal, e após efetuar um estudo e analisar os dados relacionados com a 

tuberculose em Portugal, sugeriu a construção de uma rede de instituições 

distribuídas por todo o país, tendo em conta a carência de cada zona. Essa 

rede era composta essencialmente por sanatórios, preventórios, hospitais e 

dispensários onde, para cada um deles, existia uma diferente função e 

respetivamente, uma diferente ocupação.  

Os hospitais atuavam como uma espécie de centro de seleção, onde o 

doente era examinado, identificando assim as suas hipóteses de cura e caso 

fosse incurável, recorria-se ao isolamento, o que se verificou praticamente na 

maioria dos casos. 

 O papel dos sanatórios destinava-se exclusivamente ao internamento de 

doentes tuberculosos com possibilidade de cura. Já os preventórios, tinham o 

objetivo de acolher pessoas que, por qualquer motivo, tivessem grandes 

probabilidades de ser infetados com a doença, como por exemplo as crianças 

cujos pais já estavam tuberculosos. 

Na luta contra a tuberculose surgem ainda os dispensários, uma 

ferramenta de controlo da doença, com a finalidade de vigiar os suspeitos de 

tuberculose e a realização exames clínicos. Todos os meios descritos em cima, 

assentavam em projetos-tipo, com a perspetiva de serem implantados em 

qualquer local do país.  
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Os projetos-tipo encontram-se de alguma maneira relacionados com o 

Estado Novo, que procurava uma arquitetura que representasse a nação e os 

seus valores, servindo-se da mesma para manifestar “autoridade, disciplina e 

ordem”, mas também “o culto da nacionalidade, da família e do mundo 

rural.”(FERNANDES,1987: 324) 

Em anexo ao já referido texto de Lopo Carvalho “A Luta contra a 

tuberculose em Portugal”, encontram-se dois projetos-tipo para dispensários da 

autoria de Carlos Ramos8 e quatro projetos-tipo para sanatórios de Vasco 

Regaleira9. 

O arquiteto Carlos Ramos, nasceu a 15 de Janeiro de 1897 no Porto, 

formando-se em Arquitetura na Escola de Belas-Artes de Lisboa, ganhando em 

1958 o Prémio Valmor. Este realizou o projeto para o Pavilhão do Rádio-Instituto 

de Oncologia, edifício marcante que veio introduzir novos conceitos de 

arquitetura moderna em Portugal. Depois de ter desenvolvido vários projetos 

relacionados com a saúde, realizou os dois projetos-tipo para dispensários que, 

divergiram dos seus projetos anteriores pois, apesar desses projetos terem sido 

baseados numa arquitetura moderna, os desenhos dos dispensários, foram 

apoiados numa arquitetura que representava a nação, seguindo a arquitetura 

do Estado Novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 -  Projeto-tipo de Carlos Ramos                        Figura 23 -  Projeto-tipo de Vasco Regaleira   

                                                             
8 Carlos Ramos (1897-1969) considerado como uma das mais importantes figuras no 

desenvolvimento do movimento moderno em Portugal. As obras deste arquiteto português ficaram 

conhecidas por fomentarem a integração urbanística, através de soluções pensadas, que 

promovem o equilíbrio com a envolvente e que respeitam o lugar. A sua Arquitetura definia-se por 

uma linguagem vanguardista e pioneira. 
9  Vasco Regaleira (1897-1968) foi um arquiteto português ligado ao Regime do Estado Novo, 

especializando-se em obras destinadas a luta contra a tuberculose, realizando diversos projetos, 

entre os quais o Sanatório D. Manuel II e o Sanatório D. Carlos (Lisboa). Projetou também vários 

edifícios de grandes dimensões, numa linguagem eclética de referências regionais, característicos 

do Estado. 
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Numa breve análise aos dois projetos, estes apresentam-se como dois 

edifícios simples, com uma sala de tratamento, uma de consulta e uma 

farmácia, completadas com um espaço para raios x e instalações sanitárias de 

apoio. Estes são bons exemplares da Casa Portuguesa, tendo os telhados 

evidenciados, com duas ou mais águas, alpendre, beirais e a entrada a eixo 

do edifício, criando uma clara simetria. 

Em relação aos projetos-tipo para sanatórios, do arquiteto Vasco 

Regaleira, um arquiteto “do Estado Novo”, trata-se de edifícios monumentais, 

simétricos e com a entrada em grande destaque a eixo da fachada.  

A organização dos sanatório-tipo é idêntica à grande maioria dos 

sanatórios, com as galerias de cura bem largas, em comunicação com os 

quartos e enfermarias através de grandes vãos.  

A orientação surge quase de forma obrigatória a sul para proporcionar 

uma boa ventilação e insolação. Na fachada orientada a norte apresentam-se 

os acessos e os serviços. 

 Concluímos que nestes projetos-tipo de ambos os arquitetos, é possível 

observar que não só mantêm uma arquitetura que segue os padrões do Estado 

Novo, como também conseguem manter a relação entre medicina e 

arquitetura, seguindo assim os princípios decretados pelos mesmos, tais como 

relação interior/exterior e boa exposição solar.  

 

“A diferença mais significativa entre os sanatórios e os dispensários-

tipo da ANT, para além da dimensão dos edifícios, é a 

linguagem/imagem da arquitetura, sendo o de Ramos “português 

suave” e o de Regaleira “estilo internacional.” (TAVARES, 2005: 219) 

 

 

 Neste capitulo distinguimos ainda o nome do médico Joaquim Gomes 

Ferreira Alves, que estabelece relações com o médico suíço Auguste Rollier, já 

citado no capítulo anterior, como um especialista no combate à tuberculose. A 

correspondência destes dois médicos tinha como principal objetivo perceber as 

conexões entre a arquitetura e a medicina. Neste seguimento, a Clinica 

Heliântia de Francelos, realização sonhada e concretizada pelo médico 

português, surge como a consagração da circulação internacional dos modelos 

terapêuticos e arquitetónicos entre os dois médicos e por consequência entre os 

dois países. 
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Existe uma descrição do próprio Ferreira Alves sobre a sua clínica 

“Heliântia: Clínica do Dr. Ferreira Alves” em que expõe: “Estabelecimento 

Sanatorial especialmente construído para adultos, segundo os moldes das 

melhores clínicas do Dr. Rollier, de Leysin, Suíça — destinado ao tratamento, em 

clima marítimo, das tuberculoses cirúrgicas: ossos — articulações — intestinos — 

peritoneu — pele — gânglios — órgãos genito-urinários, etc. (...) Exclusão 

absoluta da tuberculose pulmonar.”10 

Depois de um curto período de práticas médicos na cidade do porto, 

surge a primeira obra de Ferreira Alves na luta contra a tuberculose, o sanatório 

Marítimo do Norte. Contudo, antes desta sua criação, o médico publicou uma 

brochura, na qual destacava a necessidade dos Sanatórios Marítimos no Norte 

de Portugal, “onde se compreendia o apelo à benemerência para a luta contra 

o “flagelo social” da tuberculose. Ferreira Alves indicava também a enorme 

carência de instituições no norte do país, exigindo no Porto um Sanatório 

equivalente ao Sanatório de Sant’Ana, na Parede.” (TAVARES, 2005: 77) 

No desenvolvimento do movimento sanatorial em Portugal, damos 

destaque ao projeto de Rosendo Carvalheira em 1900, a forte referência para o 

Sanatório Marítimo do Norte, o Sanatório de Sant’Ana. 

Sant’Ana corresponde ao modelo do hospital marítimo inglês, “em que 

um conjunto de quatro enfermarias com galerias abertas a sul se dispõe em 

torno de um eixo central constituído com funções complementares, e formando 

dois pátios de serviço”. (TAVARES, 2005: 84) 

No Sanatório de Sant’Ana merecem grande relevância os dispositivos de 

ventilação, um dos aspetos mais cuidados no desenho do edifício. Segundo o 

arquiteto Rosendo Carvalheira “o médico Sousa Martins terá sido o portador dos 

modelos de cura e, talvez, dos modelos arquitetónicos, na sequência da sua 

presença num congresso em Veneza”. (TAVARES, 2005: 85) 

O médico Sousa Martins teve uma grande influência na importação de 

modelos sanatorias para Portugal, “o mesmo poderia afirmar-se para o projeto 

de Raúl Lino, nos três pavilhões do Sanatório Sousa Martins”, em 1907. Neste caso 

não se trata de um grande edifício que articula diferentes enfermarias através 

de passagens cobertas, mas sim de vários pavilhões isolados – três pavilhões 

para três classes, mais seis chalets para famílias – seguindo o modelo alemão de 

Dettwiller. São dois modelos distintos, um para a Cura de Altitude e outro para a 

Cura Marítima. (TAVARES, 2005: 87) 

                                                             
10  Arquivo de Joaquim Jaime Ferreira Alves, no Arquivo Histórico Municipal do Porto. 
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Na troca de linguagens entre os modelos sanatoriais, o Sanatório 

Marítimo do Norte optou pelo modelo de Parede, seguindo à sua escala, o das 

enfermarias-salão, de um só piso, ligeiramente sobrelevadas para garantir o 

arejamento dos pavimentos, ligadas às outras funções por galerias 

envidraçadas. O Sanatório Marítimo do Norte caracteriza-se e individualiza-se 

no enquadramento dos sanatórios portugueses pela posição e forma da 

“galeria de cura”, que não é apenas para a cura através do ar, coberta e 

encastrada, como na Parede, mas sim para helioterapia, descoberta e 

projetada para o exterior da construção. Esta mudança representa a resposta 

arquitetónica “necessária para a adaptação de um modelo a uma nova 

estratégia terapêutica.” (TAVARES, 2005: 91) 

Neste capítulo, procuramos através dos casos de maior relevância da 

arquitetura heliotrópica em Portugal, as suas práticas e fundamentos para 

perceber que programas são possíveis e adaptáveis à arquitetura sanatorial, 

dependendo das condições e necessidades de cada local, constituindo-se 

uma ajuda no processo de intervenção do sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda. 
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3.1 – O Hospício da Princesa Dona Maria Amélia 
 

 

 

 
 

Figura 24 – Hospício da Princesa Dona Maria Amélia  
 

As teorias sobre a influência do clima da Madeira na cura da doença, já 

eram desenvolvidas desde o século XVIII, sendo este um lugar privilegiado para 

a cura da tuberculose. O que desde logo marcou o ritmo da vida nesta ilha, 

pois ali, desembarcou uma quantidade elevada de doentes com a esperança 

de se cuidarem.  

Localizada no oceano Atlântico junto à costa ocidental de África, a ilha 

da Madeira possuía todas as condições para a implantação de uma estância 

de tratamento. Ao clima marítimo de qualidade, juntava-se a amenidade e 

regularidade térmica, a boa insolação e as baixas pressões atmosféricas. Estas 

características atraíram os médicos, arquitetos e doentes, vindo-se a 

estabelecer nela um palco sanatorial de grande importância. 

A cidade do funchal, altamente estudada e reconhecida era uma 

plataforma europeia de combate à doença, comparada até às estâncias 

mais conhecidas do mundo. No que toca a higiene e salubridade pública 

apesar das ruas serem estreitas e tortuosas, esta apresentava várias praças e 

jardins que juntamente a uma baixa altura das casas facilitava a ventilação e a 

insolação por grandes períodos de tempo ao longo do dia e do ano.  
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As ruas eram limpas e existia um sistema de esgotos subterrâneo que 

encaminhava os detritos diretamente das casas para o mar. Contudo, o 

turismo terapêutico evidenciou uma repercussão na população local, onde a 

falta de barreiras entre doentes e os locais onde conviviam influenciaram o 

contágio e a disseminação do bacilo. 

Francisco António Barral, um médico reconhecido além-fronteiras, 

publicou em 1854, um estudo sobre o clima do funchal e a sua influência no 

tratamento da tuberculose e a sua posição crucial nas relações médicas 

internacionais faz ecoar ainda mais a ilha da Madeira por toda a Europa. 

A primeira construção em Portugal com um programa clinico e 

arquitetónico dirigido à cura da doença, surge em 1859, na ilha da Madeira 

por iniciativa de D. Amélia, em memória da sua filha, a Princesa D. Maria 

Amélia, que falecera três anos antes naquela cidade, vítima da tuberculose 

com 22 anos de idade.  

O Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, recebe os primeiros doentes 

em 1862, onde à data o termo “sanatorial “ainda não se aplicava em Portugal. 

 

“Este estabelecimento que, pelas suas condições hygienicas, 

caridade, tratamento dos enfermos e educação das creanças, 

pode revalisar com o melhor do seu género, é um vasto e 

magnifico edifício de bello gosto architectonico, rodeado de 

terrenos extensos. O seu custo foi cerca de 200 contos, e pertence 

hoje ao rei da Suécia a cargo de quem está a sua administração”. 

(OLIVEIRA, 1862: 219) 

 

 

A construção do hospício teve especial contributo de figuras locais e 

internacionais. António da Luz Pita, representante oficial da Rainha Dona 

Amélia, comprou o terreno destinado à instalação do equipamento de cura, 

tornando-se também o primeiro diretor clinico deste. 

O desenvolvimento arquitetónico do hospício tem como autor o 

arquiteto inglês E. B. Lamb, contudo o projeto final sofre algumas alterações do 

arquiteto local João de Figueiroa de Freitas Albuquerque, ficando também a 

cargo deste, a direção da obra. “(...) exemplar ainda hoje intacto do que de 

melhor se fez na arquitetura hospitalar europeia da sua época.” (MATOS, 2012: 

8) 
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O Hospício foi concebido como um “hospital” para o tratamento da 

tuberculose, onde a eficácia do tratamento clínico que dispensava residia, em 

grande parte, na sua localização: a Madeira, cujo clima se julgava ser 

benéfico para o tratamento da doença. É por esta razão que ele pode ser 

considerado um sanatório – o segundo a ser construído na Europa e o primeiro 

em território português. 

Lamb adotou para o projeto do Hospício uma solução pragmática: a 

tipologia das grandes casas de estilo georgiano do século XVIII, princípios do 

séc. XIX. Uma solução com provas dadas na arquitetura hospitalar inglesa. 

Apresentando uma planta retangular, uma cave e dois pisos acima do solo, o 

Hospício corresponde à versão mais compacta desta tipologia: porta principal 

e uma escada ao eixo da fachada, formam a secção central rematada por 

um frontão; já nos extremos do edifício, as enfermarias de maiores dimensões 

constituem dois corpos ligeiramente avançados – as varandas que hoje se 

veem no prolongamento destes corpos foram acrescentadas já no séc. XX. 

Continuando na análise ao Hospício, verifica-se que do átrio de entrada, 

situado no eixo do edifício, partem dois largos corredores centrais que, como 

era regra nos hospitais para tuberculosos, serviam para estes se exercitarem 

quando as condições meteorológicas não eram favoráveis no exterior. Ao átrio 

sobrepõe-se a capela para onde a escada principal se projeta, desenhada em 

dois lanços. Duas escadas secundárias asseguravam a circulação entre pisos 

nos braços Nascente e Poente.  

A simetria constitui a regra compositiva fundamental do hospicio, 

repercutindo-se, do ponto de vista funcional, nas próprias plantas. As pequenas 

assimetrias que se verificam na planta do rés-do-chão, resultam da 

multiplicidade e complexidade de usos que aí ocorrem, tais como consultório 

médico, instalações para as irmãs, farmácia, cozinha, morgue e outros serviços, 

constituindo desta forma como exceção.  

Na sua configuração o edifício apresentava uma separação rígida de 12 

doentes de cada sexo, com uma decoração de caracter bíblico, 

contemplando mesmo várias citações religiosas nas paredes. Os elementos 

mais preponderantes da arquitetura heliotrópica também marcam presença 

neste: abarcando áreas de exposição solar; materiais facilmente laváveis; 

camas especiais; as recorrentes cadeiras de encosto com diferentes 

inclinações; mobiliário próprio para o repouso exterior; divisões ventiladas e 

água quente.  
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A capela apresenta no projeto do hospício, uma das singularidades, pois 

constitui-se, por assim dizer, a verdadeira cabeça do seu corpo simétrico, 

fazendo parte integrante da estrutura do edifício. 

Nas inovações que o Hospício apresentava integravam o lift e o shut, 

sendo ambos uma novidade nos hospitais portugueses. O primeiro tratava-se  

de um pequeno elevador destinado a transportar a comida da cozinha para 

os refeitórios masculino e feminino no piso superior e o segundo era uma 

conduta por onde descia a roupa suja das enfermarias. 

Desenhado em 1855, o Hospício é um exemplar típico de uma tipologia 

compacta que, nos anos seguintes, iria ser posta em causa pelos adeptos do 

tipo pavilhonar. Estes defendiam que as enfermarias deviam ser concebidas 

como blocos isolados, com janelas em paredes opostas. Tal permitiria não só a 

ventilação cruzada dos espaços onde os enfermos permaneciam, como 

também a sua eficaz separação, evitando assim o processo de contágio. 

Do ponto de vista construtivo, fundações, paredes portantes, estrutura 

dos sobrados e do telhado, o edifício era em tudo semelhante a muitos 

exemplares existentes na ilha. Os materiais locais, cantaria basáltica, cal, seixo, 

telha romana, bem como o domínio das técnicas que permitiram aplicá-los 

com grande perfeição, esses sim, estiveram presentes. 

A qualidade desta obra era sublime, foram cuidados todos os 

pormenores desde a fachada até ao interior, apontando sempre ao cuidado 

do doente.  Rodeada de vastos jardins, neste local achava-se também um 

parque verde majestoso, que realçava as altivas árvores indígenas e exóticas 

trazidas das cinco partes do mundo.  

Frequentado essencialmente por madeirenses o hospício tornou-se um 

exemplo modelar de terapias pelo clima similarmente ao que se fazia na 

Europa do mesmo período. 

Esta obra pioneira da arquitetura heliotrópica portuguesa era também 

considerada por muitos, como um centro de investigação da tísica pulmonar, 

procurando-se nesta, saber mais informações sobre a doença e ainda o modo 

como o clima da ilha da Madeira poderia ajudar no combate à doença.  

Nos dias de hoje, o Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, tal como 

tinha sido designado pela sua fundadora D. Amélia, foi convertido num 

equipamento de apoio à ação social. Tornou-se num equipamento que visa 

um orfanato, uma escola (infantário, pré e primeiro ciclo) e por fim um lar de 

idosos.  
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  Figura 25 – Hospício da Princesa Dona Maria Amélia na atualidade 
 

 

Os majestosos jardins e o parque arborizado, encontram-se abertos ao 

público, estando presentes em todos os roteiros e pontos de interesse a visitar 

na ilha da madeira. 

Este primeiro edifício da arquitetura heliotrópica em Portugal é hoje 

considerado um Imóvel de Interesse Público.  

Posteriormente à experiencia visível na ilha da madeira, só no final do 

século XIX e inicio do seculo XX é que começam a aparecer mais sanatórios 

em Portugal, de índole pública ou privada, para a batalha contra a 

tuberculose.  
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3.2 – O Sanatório de Outão 

 
 

 

 

 
 

Figura 26 – Sanatório de Outão em 1933 

 

 

Em Portugal, o “movimento sanatorial” só arranca nas últimas duas 

décadas do século XIX, pela iniciativa de Sousa Martins e de vários membros 

da sociedade de Geografia de Lisboa. Contudo, foi necessário esperar pela 

fundação da Assistência Nacional aos Tuberculosos para ver concretizados os 

primeiros empreendimentos.  

O nome da rainha D. Amélia volta a revelar uma importância 

determinante para o desenvolvimento da cura da tuberculose com influência 

direta da arquitetura heliotrópica, pois surge por sua iniciativa a Assistência 

Nacional aos Tuberculosos (A.N.T), que organizou a luta antituberculosa em 

Portugal durante a maior parte do século XX. “Dado que em outros países 

europeus, onde também a tuberculose era um enorme flagelo, se tivessem 

iniciado campanhas contra este terrível mal, Portugal não podia ficar alheio a 

integrar-se na mesma luta…” (ROSA, 1979: 7) 

 
 

A A.N.T. foi uma sociedade privada, financiada por quotas de 

associados, donativos ou receitas de beneficência, que preconizava: 
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“1.º - Estabelecer hospícios, asilos ou enfermarias, privativos para 

tísicos, a fim de minorar-lhes o sofrimento e impedir o contágio, de 

que eles possam ser causa; 

2.º - Construir sanatórios para tratamento de tuberculosos curáveis; 

3.º - Criar hospitais marítimos para crianças escrofulosas, ou 

dispostas por qualquer tara hereditária ou vício nutritivo adquirido a 

contrair a tuberculose; 

4.º - Fundar institutos regionais de observação, estudo e tratamento 

da tuberculose e distribuição de socorros aos doentes desta 

moléstia e suas famílias; 

5.º - Centralizar e fortalecer quaisquer meios de acção preventivos 

do aumento da tuberculose, capazes de minorar os seus efeitos, ou 

conducentes a fazer praticar as regras de higiene em todos os 

capítulos referentes à mesma doença e destinados a suspender-lhe 

a marcha, diminuir o sofrimento dos enfermos e procurar a cura 

deles.” (ROSA, 1979: 18) 

 

Após a criação da ANT, surge em primeiro plano o Sanatório do Outão, 

sendo este o primeiro estabelecimento destinado à luta antituberculosa 

inaugurado pela organização, em Junho de 1900.  

O sanatório de Outão, localizado na base de uma encosta da Serra da 

Arrábida, junto ao Sado, a sensivelmente 7km de Setúbal, resulta da 

adaptação da velha fortaleza do Outão em sanatório marítimo. Este usufrui de 

uma localização privilegiada no que toca aos tratamentos marítimos usados na 

cura e profilaxia da tuberculose, sendo abrigado pela Arrábida, recebendo o 

sol fruto da exposição a sul, onde a encosta corta os ventos frios de inverno e 

se abre às brisas marítimas. 

Pertencente à família real desde os tempos de D. João I, no espaço de 

500 anos cumpriu com um programa militar; um forte que apenas começou 

com uma torre, foi ampliado e modificado várias vezes com o objetivo de 

responder às exigências que surgiam ao longo dos tempos. No final do século 

XIX, depois da queda do programa militar, o forte é remodelado, sendo-lhe 

acrescentado mais um corpo, reaparecendo com a função de sanatório. 

A reconversão de programa militar para arquitetura heliotrópica tem 

uma localização que comportava condições excelentes para ali receber tal 

projeto, destacando-se a proximidade não só do mar, mas também com a  
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montanha, a grande esplanada não muito acima do nível da água e a 

distância suficiente da cidade que evitava qualquer tipo de poluição. 

O programa militar considerava uma estrutura arquitetónica projetada 

para a defesa do território, com uma planta poligonal irregular, onde entre os 

baluartes que fazem frente ao mar e os que se elevam do lado de terra está 

uma plataforma onde antigamente se localizavam os canhões. Já a meio do 

edifício surgia uma torre, considerada a construção primitiva daquele lugar, 

onde ao redor desta encontramos edificações de três pisos. 

O sanatório ficou provisoriamente instalado na torre, com uma 

capacidade limitada para alojar 38 doentes do sexo feminino. Entretanto, 

devido à falta de resposta às instalações modernas e higienistas que um 

sanatório tem que albergar, a A.N.T. iniciou a construção de um novo edifício 

com todas as instalações necessárias neste género de equipamentos.  

 

“A comissão Técnica (da A.N.T.), como as obras deveriam correr 

pelas repartições de obras públicas do Estado, convidou a 

associarem-se-lhe três engenheiros das respetivas repartições, 

Policarpo José de Lima, Pedro Augusto Arnaut de Menezes e José 

Abecassis Junior, cabendo a este ultimo a elaboração definitiva do 

projeto e da memória descritiva que o acompanhava.” 

(ROSA,1979: 23) 

 

No edifício original ficavam as enfermarias, refeitórios, salas de estudo, 

salas de recreio e outras dependências. Existia ainda a cozinha, o matadouro, 

estábulos, despensas, salas de desinfeção, reservatórios de água doce e 

salgada, etc. Num dos corpos laterais ficavam os quartos para os doentes, 

refeitório e zona de recreio. Na torre estava uma cozinha, sala para guardar 

roupas e louças, salas para banhos e WC, consultórios, sala dos médicos, 

farmácia e uma enfermaria de isolamento para doenças contagiosas. Existia 

também uma capela para o serviço religioso, uma sacristia e casa para o 

capelão.   

As obras de ampliação criaram um edifício com três corpos, sendo que 

no corpo central existiam três pisos e nos laterais dois pisos. Foi aqui que se 

instalaram os dormitórios dos enfermos, num total de oito dormitórios com 16 

camas cada um, perfazendo ao todo 128 camas. Em cada grupo de camas 

existia  um  quarto  da  enfermeira  que   vigiava  as   crianças.     Os  dormitórios  
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estavam providos de salas de banho, WC e zona de roupa suja. Exteriormente, 

não contemplava grandes motivos e decorações, a imagem deste sanatório 

anuncia-se o mais semelhante possível à linguagem militar da antiga 

construção. Só mais tarde, vão surgir as galerias de cura usadas no tratamento 

através da helioterapia, tendo sido a sua construção faseada., pois não 

estavam previstas no projeto inicial. A estrutura da galeria independente 

confere ao edifício um ar moderno completamente distinto ao idealizado em 

1900. Do choque entre a estrutura de pedra maciça e o edifício 

completamente regrado de ar moderno e frágil, distinguimos as duas grandes 

fases a primeira ditada pelo programa militar e a segunda pelo programa 

sanatorial. 

 

 

  Figura 27 – Sanatório de Outão em 1900. 

 

Eram servidas quatro refeições diárias a horas sempre regulares. Foi dado 

uma particular importância à ventilação e à luminosidade solar, o que era 

facilmente conseguido neste sanatório. O tratamento compreendia também 

uma vida ao ar livre nas zonas estabelecidas para o efeito e banhos de sol na 

praia ou passeios na Serra da Arrábida. 

O sanatório do outão após a queda massiva da tuberculose foi 

reconvertido num Hospital Ortopédico, função que conserva até aos nossos 

dias. 
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3.3 – O Sanatório Sousa Martins 

 

 

 
 

Figura 28 – Sanatório da Guarda em 1907. 

 

 

Na Europa, são vários os sanatórios onde o clima montanhoso e a pureza 

do ar, aliados a uma boa alimentação e descanso dominavam como 

tratamento. É nesta ordem de ideias que se situam os defensores da criação de 

um sanatório na Serra da Estrela. 

A expedição científica à Serra da Estrela, promovida pela Sociedade de 

Geografia de Lisboa, chefiada pelo médico Sousa Martins, em 1881 contribuiu 

para identificar o clima da Serra da Estrela como ideal para a cura climática 

da tuberculose pulmonar. Este facto deu origem ao desenvolvimento do ciclo 

sanatorial na Serra da Estrela, concretamente nas zonas das Penhas da Saúde 

e dos Montes Hermínios. 

Em 1882 é instalado um observatório meteorológico a 1475 metros de 

altitude e generalizou-se a ideia de que “o clima da Serra da Estrela é, pelo 

menos, tão vantajoso para os thysicos como o clima de Davos-Platz na Suissa” 

(NAVARRO, 1884:70) configurando neste caso a combinação entre o estudo 

da climatologia e meteorologia com a medicina pela influência que a altitude 

tinha na evolução da tuberculose pulmonar. 
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Em 1884, Sousa Martins realizou uma nova expedição com lugar para 

novas observações e estudos sobre o tratamento climatérico da tuberculose 

na Serra da Estrela e reforçando a necessidade de criar estruturas na serra para 

tratamento de tuberculosos. 

Sousa Martins é um dos grandes impulsionadores do movimento 

sanatorial em Portugal, pois insistiu na teoria de que a serra da estrela reunia as 

condições ideias para a construção de sanatórios. Este incentivou o governo a 

lá erguer edifícios, mas o seu desejo não é concretizado por falta de verbas. 

Contudo, face à apatia do governo, Sousa Martins ergue o “Club Hermínio”, 

uma associação de beneficência para o tratamento da tuberculose na Serra 

da Estrela, “com objetivo de promover a construção e manutenção dum 

sanatório na Serra da Estrela à imagem de um dos mais bem-sucedidos na 

Suíça, em Davos-Platz, procurando colocar o tratamento climatérico ao 

alcance de todas as classes sociais.” (ABREU, 1906: 146) 

O “Club Herminio” foi “a primeira construção sanatorial de medio porte, 

com assistência clinica, construído na região”. (AVELAS, 2011: 7)  

O objetivo passava por replicar o sucesso que Davos teve na Suíça. 

Nada obstante, paralelamente a esta inauguração surge o potencial da 

cidade da Guarda como principal alvo.  

A cidade de Guarda, apresentava para além das boas condições 

climatéricas, muitas vantagens e facilidades de um centro urbano, tais como 

serviços médicos, abastecimento alimentar, alojamento e ligação por 

caminho-de-ferro ao resto do país.  

Influenciado pela tese terapêutica de Brehmer, é inaugurado a 18 de 

maio de 1907 pelo rei Dom Carlos I e pela rainha Dona Amélia, o Sanatório da 

Guarda. Em sua honra e pelo seu empenho à causa da Tuberculose, veio a ser 

dado a este Sanatório o nome de Sousa Martins. O primeiro edifício criado de 

raiz pela A.N.T., constituindo-se como um complexo sanatorial de referência 

nas áreas social, cientifica e arquitetónica. 

 

“Do sanatório Sousa Martins, cuja inauguração se realizará 

provavelmente em março de 1907, está quase concluída a 

primeira parte que consta de três pavilhões, podendo receber 

cada um, 28 doentes de três chalets, em cada um dos quaes 

podem viver independentemente duas familias pouco numerosas; 

de  um  hospital  com  doze  leitos  para  tratamento  de  doenças  
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agudas ou contagiosas intercorrentes; de uma lavandaria anexa á 

casa das desinfecções; de uma abegoaria e de casa para 

consultas e hydrotherapia. (CARVALHO, 1906: 6-7) 

 

 

Inserido num extenso parque concebido de acordo com o gosto 

romântico e revivalista da época, onde se distribuem espaços 

exuberantemente ajardinados, lagos, fontes, grutas e recantos pitorescos, os 

três pavilhões que vieram a constituir o Sanatório Sousa Martins foram 

projetados por Raul Lino. 

 

 

  Figura 29 – Conjunto de Pavilhões do Sanatório da Guarda. 

 

 

O projeto de Raul Lino para o Sanatório da Guarda, não se trata de um 

edifício majestoso ou de grande escala que articula diferentes enfermarias 

através de passagens cobertas, mas sim três pavilhões isolados, para três 

classes sociais distintas, apresentando ainda seis chalets para famílias, 

preconizando o modelo de Dettwiller. O arquiteto projetou um sistema de 

galerias sobrepostas, em metal, que favoreciam o tratamento da tuberculose. 
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Os pavilhões diferenciavam-se pela classe dos doentes que pretendiam 

receber, sendo que o pavilhão n.º 1, denominado Dr. Lopo de Carvalho, 

encontrava-se destinado aos doentes de primeira classe; o Pavilhão D. 

Lencastre, pavilhão n.º 2, iria albergar os doentes de segunda classe e o 

pavilhão n.º 3, Rainha D. Amélia, seria ocupado pela classe mais pobre, ou de 

terceira classe. 

“Apesar da racionalidade da forma e da construção destes 

pavilhões, que hoje se encontram em ruina, é percetível a estreita 

relação da sua implantação com a morfologia do terreno, em 

particular com os seus afloramentos rochosos, onde um jardim 

bucólico testemunha a utilização romântica e popular do betão 

armado.” (TAVARES, 2005: 91) 

 

O fluxo de tuberculosos superou todas as previsões, fazendo com que os 

pavilhões do Sanatório se tornassem insuficientes para tanta procura. “Em 1908 

o pavilhão n.º 1 seria aumentado para o dobro de modo a dar resposta à 

elevada procura que se fazia sentir” (BORGES, 1997: 36). Nos anos 20 este 

pavilhão voltaria a ser aumentado, (…)“com o acrescento de um novo piso, 

passando desse modo a apresentar três pisos. O intuito era aumentar 

novamente o número de vagas.” (BORGES, 1997: 6) 

A 31 de Maio de 1953, um novo pavilhão foi construído, com o qual o 

Sanatório Sousa Martins ganhou maior dimensão, assumindo-se, ainda mais, 

como uma "povoação" autossuficiente, dentro da própria cidade.  

O Sanatório Sousa Martins foi encerrado a 1974, tendo o seu último 

diretor sido Manuel Martins Queiroz. Um nome importante para a cidade da 

Guarda, pois este previu a reutilização dos edifícios e estruturas do antigo 

Sanatório, criando um Parque de Saúde, a que designou Cidade Saúde, onde 

se encontra instalado o Hospital Sousa Martins. 

Tal como a grande maioria dos Sanatórios em território nacional, o 

património do Sanatório Sousa Martins não foi protegido, tendo muito do 

património móvel sido “roubado ou vendido, e o pouco que restou encontra-se 

em acelerado processo de degradação” (BORGES, 1997: 15).  

Os edifícios que constituíam o complexo do antigo Sanatório, com 

exceção para os que continuaram a ser utilizados através da adoção de novas 

funções, tal como é o caso do Pavilhão nº1 (único dos três pavilhões que hoje 

não se encontra em ruína), encontram-se em processo de degradação. 
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3.4 – O Sanatório de Sant’Ana 
 

 

 

 
 

Figura 30 – Inauguração parcial do Sanatório de Sant’Ana em 1904. 

 

 

No final do século XIX, a localidade de Parede, no concelho de Cascais, 

caracterizava-se por um núcleo populacional associado à extração e 

preparação da pedra, contendo também uma pequena comunidade 

piscatória e alguns agricultores.  

Uma nova história começa a ser escrita nesta região, através do 

nascimento de uma nova área entre o caminho-de-ferro e o oceano atlântico, 

assistindo-se à instalação do Sanatório de Sant’Ana, no sítio das Saínhas.  

A localização deste sanatório teve bastante influência na sua projeção, 

uma vez que se encontra junto à praia da Parede, que é considerada a praia 

com maior nível de iodo em Portugal, elemento que ajudava o tratamento 

ósseo dos doentes. Mas a escolha daquela zona específica para a construção 

do sanatório também se deve ao valor benéfico do sol, aos ventos dominantes 

de nordeste, à relativa baixa humidade, aos fracos índices de poluição e 

sobretudo à proximidade do caminho-de-ferro.  

A materialização deste sanatório em Parede não se afigurou nada fácil, 

encontrando a resistência dos habitantes locais, assustados com a ideia de tal 

programa ser edificado junto às suas casas.  

A história volta a ter o médico Sousa Martins como um dos autores, pois o 

projeto remonta aos finais do século XIX, quando este percorreu vários locais 

propícios à criação de sanatórios e verificou as potencialidades de Parede, 

com um clima favorável, particularmente indicado para o tratamento da 

tuberculose. 
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Sousa Martins encontrou apoio num casal de amigos e pacientes, 

Frederico Biester e Amélia Chamiço, donos duma avultada fortuna. Ainda 

numa fase inicial, faleceu Sousa Martins e pouco depois o médico chamado a 

substitui-lo na condução dos trabalhos, o Dr. Manuel Bento de Sousa. Poucos 

meses depois seguiu-se a morte do próprio casal instituidor, ficando uma tia do 

casal, D. Claudina Chamiço, encarregue de dar continuidade à obra. 

Impressionado com as sucessivas mortes e com as histórias da maldição que 

rondavam este Sanatório, José António Gaspar, professor da Academia das 

Belas Artes e primeiro arquiteto a quem fora encomendado o projeto 

idealizado por Sousa Martins, abandonou a obra.  

O arquiteto encarregue da planificação do edifício foi Rosendo 

Carvalheira, que contou com o apoio dos colegas Norte Júnior, António do 

Couto, Marques da Silva e Álvaro Machado. 

A 31 de julho de 1904 são inauguradas as três secções já concluídas do 

edifício, contudo as obras só terminam definitivamente no final do ano de 1912, 

descrevendo-se este com “(…) uma ala virada a sul para albergar as 60 

crianças, duas alas menores e separadas para asilo de homens e mulheres 

doentes, que constituem os dois corpos paralelos, separados por pátios 

interiores. Os dois corpos comunicam por corredores e construções secundárias 

locais e por um corpo no eixo do edifício que consolida a forma de H 

deitado.”(ARRUDA, 2004: 21) 

A construção do Sanatório de Sant’Ana baseou-se nos melhores 

modelos de higiene hospitalar da época. O projeto de Rosendo Carvalheira 

para o edifício corresponde ao “(..) modelo do hospital marítimo inglês, em que 

um conjunto de quatro enfermarias com galerias abertas a sul se dispõe em 

torno de um eixo central construído com funções complementares e forma dois 

pátios de serviço.”(TAVARES, 2005: 89) 

Uma característica reveladora desta arquitetura heliotrópica são as 

enfermarias-salão, de um só piso, ligeiramente elevadas para garantir o 

arejamento dos pavimentos em madeira, ligadas às outras funções por galerias 

envidraçadas e que articulam os diferentes volumes da construção. 

O edifício surge em sintonia com as mais modernas regras hospitalares 

da época, Sant’Ana contempla uma cozinha a vapor e lavandaria mecânica, 

tendo a luz elétrica como uma realidade presente. 

A azulejaria neste sanatório apresenta uma enorme qualidade estética, 

que servia vários propósitos, tais como: a animação figurativa e  cromática  das  
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fachadas do sanatório viradas a Sul; o revestimento higiénico dos corredores 

interiores, espaços de refeitórios e zonas de tratamentos e, por fim, a criação 

de cenografia, através da decoração do jardim de inverno, um jardim nos 

grandes salões virados a Sul, para os períodos de recreio das crianças e, 

também, destinado a dias especiais em que este espaço era transformado em 

sala de receção. 

 

 

  Figura 31 – Projeto de um pavilhão de enfermaria do Sanatório de Sant’Ana. 

 

 

A ligação entre a arquitetura e a saúde é visível no sistema de 

ventilação das enfermarias, bem como num conjunto de estruturas variadas 

que se destinavam a fins terapêuticos, como por exemplo, os terraços onde os 

doentes iam com as camas da enfermaria apanhar Sol para tratamento ósseo.  
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Um dos pontos notáveis deste sanatório são mesmo os dispositivos de              

ventilação, apresentando um aspeto cuidado no desenho do edifício, onde o 

seu rigor e qualidade de construção foram capazes de integrar aspetos 

decorativos com o despojamento necessário a uma obra higiénica.  

Surgem relatos do arquiteto de Sant’ana que indicam que o médico 

Sousa Martins terá sido “(…) portador dos modelos de cura e, porque não, dos 

modelos arquitetónicos, na sequência da sua presença num congresso em 

Veneza” e da viagem que percorreu os principais sanatórios do estrangeiro. 

Este sanatório serviu assim como referência para o Sanatório Marítimo do Norte. 

(TAVARES, 2005: 89) 

A 1913, após a morte da já referida herdeira D. Claudina Chamiço, a 

gestão do Sanatório foi assegurada por uma Comissão de sete membros, entre 

eles o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Porém, em 1927, a 

Comissão entrega à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a gestão do 

Sanatório. Sob comando da Misericórdia, a Instituição conheceu então uma 

nova dinâmica: montaram-se as salas de RX  e tiveram inicio as primeiras 

intervenções cirúrgicas ortopédicas. Já nos finais dos anos 80, o Sanatório 

reconheceu um novo impulso, tendo sido introduzidas várias modificações, 

incluindo uma sala de operações. Surgiram ainda os especialistas de 

Ortopedia, Anestesiologia e Medicina Física de Reabilitação. 

A reconversão oficial deste Sanatório em Hospital acontece em 1961, 

sendo integrado na Direção Geral dos Hospitais, regressando, em 1982, à 

Administração da Misericórdia de Lisboa, por força do legado feito pela sua 

fundadora. 

Figura 32 – Atual Hospital de Sant’Ana. 
   

 O seu ar majestoso e imponente foi cuidadosamente mantido pela Santa 

Casa da Misericórdia de  Lisboa  até  aos  tempos  que  correm.  O  antigo  

Sanatório passou a Hospital de Sant’Ana, onde as funções iniciais foram 

alteradas, mantendo-se, porem, imaculada a sua vocação como edifício 

dedicado a cuidados de Saúde. 
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3.5 – O Sanatório Marítimo do Norte 

 

Figura 33 – Sanatório Marítimo do Norte, em 1927. 

 

O sanatório Marítimo do Norte é fruto de um projeto de cariz pessoal de 

Joaquim Ferreira Alves. 

 

“Tudo isto se deve a um dos meus filhos, escrofulo-tuberculoso, era 

uma miséria fisiológica que todos os meus colegas e eu próprio 

reputávamos perdido. Um dia como último recurso tentei os 

banhos de sol. O milagre deu-se. Foi a ressurreição. Da cura do 

meu pequeno nasceu a ideia de cuidar em larga escala de tantos 

desgraçados nas mesmas condições. Daí o Sanatório todo feito a 

expensas de almas boas, levantado e mantido à custa de dádivas 

generosas de corações magnânimos”(FREIRE, 1919: 31). 

 

Em 1911, Joaquim Ferreira Alves apresenta a licenciatura “A helioterapia 

no tratamento da tuberculose”, à faculdade de Medicina do Porto. Tornando-

se num dos defensores da helioterapia como tratamento para a tuberculose. A 

dissertação de Ferreira Alves surge no contexto da reforma republicana do 

ensino médio, onde este enfatizou o ensino prático, defendendo as 

potencialidades terapêuticas do sol e a sua importância no tratamento da 

tuberculose, estando o seu estudo identificado  com as  terapias de Arnold Rikli 

e com as teorias do médico August Rollier, adepto da helioterapia. 
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No início da sua carreira médica, Joaquim Ferreira Alves publicou um 

texto sobre a “necessidade dos Sanatórios Marítimos do Norte de Portugal”. 

Efetuando pouco tempo depois uma viagem com o arquiteto Francisco de 

Oliveira Ferreira até à Suíça, para visitar as clínicas do Dr. Rollier, em Leysin, 

estudadas no primeiro capitulo desta dissertação pelas técnicas inovadoras de 

Helioterapia. 

Em 1917, é fundado o sanatório Marítimo do Norte, localizado em 

Valadares, no concelho de Vila Nova de Gaia, atuando como uma instituição 

de beneficência, que tratava essencialmente crianças pobres. O edifício foi 

projetado por Francisco de Oliveira Ferreira e implantado numa área quase 

desabitada, entre a praia de Valadares e o pinhal de Francelos. 

 

 

“Tratando-se de dum centro para tratamento de tuberculoses 

cirúrgicas fazia todo o sentido instalar-se à beira mar para fazer uso 

do sol como meio terapêutico(…)” (VIEIRA, 2011: 12) 

“O sanatório Marítimo do Norte (1917), que sucedeu à Colonia 

Sanatorial Marítima da Foz do Douro (1915), fez coincidir a criação 

da instituição de beneficência com o programa de construção do 

edifício. Apesar de Ferreira Alves seguir a terapêutica de Rollier, o 

modelo do Sanatório Marítimo do Norte era o Sanatório da Parede, 

conciliando os dois modelos na instalação de uma varanda/solário 

para helioterapia na frente poente das enfermarias. Esta varanda 

já era construída em betão aramado”. (TAVARES, 2005: 263) 

 

 

Este edifício de beneficência teve uma enorme repercussão social ao 

nível nacional e internacional, pois vários foram os médicos, arquitetos e outros 

especialistas, nacionais e internacionais, que visitaram e estudaram esta 

instituição, tido como um modelo exemplar na cura da tuberculose óssea. 

Segundo André Tavares, o projeto do arquiteto Francisco de Oliveira, 

percorre quatro fases: um primeiro anteprojeto, sem data e sem assinatura, de 

que existe apenas dois alçados; o projeto de licenciamento de 1916, que 

apesar de maior é o que melhor caracteriza a obra construída; um projeto de 

ampliação (1927), que representa a dimensão mais ambiciosa e por fim, um 

segundo projeto de licenciamento em1944. 

https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=1005688
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=1005688
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O edifício “(…) está dividido em três partes, salientando um corpo central 

e dois elementos a ele laterais. No corpo central situam-se as zonas nobres do 

edifício, distribuídas em dois volumes separados por pátio e ligados por dois 

corredores. Do lado Nascente, o edifício de um só piso e rematado 

lateralmente por dois torreões, situa-se o átrio de entrada, serviços 

administrativos e áreas de atendimento público. Num volume de dois pisos, no 

lado Poente, localiza-se a sala de refeições e as enfermarias individuais. Este 

ultimo corpo articula-se com os volumes laterais, onde ficam as enfermarias 

coletivas.” (LOPES, 2011: 129)  

 

O Sanatório Marítimo do Norte apresenta uma composição claramente 

simétrica, contendo telhados inclinados, grandes superfícies envidraçadas e 

varandas contínuas. Notamos na organização espacial do edifício que houve 

uma enorme preocupação por parte do arquiteto em privilegiar todas as 

enfermarias, voltando estas zonas de tratamento para o mar, e desta forma 

voltar para o interior as zonas de administração. Este gesto demonstra que o 

mesmo seguiu o conteúdo programático implícito aos equipamentos 

sanatoriais, no que diz respeito à exposição solar dos mesmos. 

Constatamos que se trata de uma planta simétrica, de grande 

simplicidade e com uma estrutura clara. “É nas opções técnicas, [...] que o 

arquiteto mostra especial subtileza”, especialmente em relação à ventilação, 

pois tratando-se de um edifício onde esta é um fator essencial, o arquiteto 

descreve na memória descritiva, que a solução passou por elevar o piso térreo 

e a estrutura de betão armado onde o mesmo assenta, possibilitando desta 

forma uma maior ventilação e ao mesmo tempo uma diminuição da 

humidade, fator que é agravado devido à proximidade do mar. 

(TEMUNDO,2007: 51) 

Um ponto incontornável deste edifício é a galeria de cura que percorre 

todo o edifício, este elemento da arquitetura heliotrópica é indispensável ao 

tratamento da doença, tal como apresentado na grande maioria dos 

anteriores sanatórios. Esta é o que caracteriza e individualiza o Sanatório 

Marítimo do Norte, pela sua posição e forma, surgindo descoberta e projetada 

para o exterior, contrastando com a galeria de cura de Sant’Ana, que era 

coberta e encastrada. Esta adaptação surge como uma resposta 

arquitetónica necessária para a adaptação de um modelo a uma nova 

estratégia terapêutica. 
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Na memória descritiva do projeto aparece descrito o processo construtivo 

utilizado: as sapatas, os alicerces e as paredes eram em perpianho; já os 

pavimentos das enfermarias e das varandas eram construídos em “cimento 

armado, revestidos com corticite deixando a meio um processo de 

ventilação”; no que diz respeito às coberturas, estas apresentavam uma 

estrutura de madeira (pinho) e os telhados em telha Marselha “de primeira 

qualidade levando caleiras e condutores tudo muito bem pintado”; “os cantos 

arredondados para melhor girar o ar”; “os lambris dos quartos e enfermarias em 

azulejo e as pinturas a óleo”; “toda a obra se realizou com bons materiais e 

tendo em vista a lei da salubridade de construções.” (TEMUNDO,2007: 55) 

Podemos concluir que no Sanatório Marítimo do Norte, para além de 

existir grande rigor no desenho e boa qualidade na construção, ainda se 

encontram um conjunto de aspetos decorativos de acordo com as normas de 

higiene impostas nesta tipologia arquitetónica. Ao nível dos aspetos técnicos, 

no que toca à cura da doença, este sanatório apresenta grandes 

semelhanças com os modelos de referência de Leysin. 

Em 1927, foi realizado um projeto de ampliação de dimensão ambiciosa, 

com o objetivo de duplicar o existente, contudo, a obra só se desenvolveu até 

à construção de uma laje do primeiro piso. O projeto de licenciamento dessa 

obra data de 1944. 

O Sanatório acolheu milhares de doentes até 1978, ano em que foi 

doado ao Estado, pelo filho do fundador. Após este acontecimento, deixou de 

exercer as suas funções terapêuticas. 

O edifício atravessou um longo período de degradação, até que em 2010 

foram efetuadas obras de reabilitação e ampliação, instalando-se o Centro de 

Reabilitação Física do Norte. 

 

 

“Este projeto retirou o impacto que o edifício do sanatório tinha na 

paisagem, dado que se implantava isoladamente num terreno 

bastante amplo, afirmando-se como um elemento fundamental na 

frente marítima de Vila Nova de Gaia”.11  

 

 

                                                             
11   http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/consultaspublicas/heliandia3.pdf   
- acedido a 10 de Julho de 2018 
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As obras de intervenção alteraram significativamente o interior do edifício, 

mas mantendo-se apenas alguns elementos construtivos intactos e a antiga 

Sala de Refeições, que recebe atualmente a receção. Quanto aos volumes 

laterais onde se situavam as enfermarias coletivas, foram adaptados para 

agregarem vários gabinetes de trabalho, uma nova escada substituiu a antiga 

e toda a estrutura dos telhados foi também substituída.  

 

 

 

 
 

 Figura 34 – Sanatório Marítimo do Norte no ano 2018. 

 

 

 

No que diz respeito aos alçados, como grande parte das guardas de 

betão e dos mosaicos se encontravam deveras deteriorados, foram 

conservados os originais no corpo central e para os corpos laterais foram 

realizadas cópias. Em relação aos painéis e frisos de azulejo foi tomada a 

decisão de os guardar, e de os substituir por cópias. Quanto às infraestruturas, 

foi colocado um novo sistema de ventilação mecânica e por fim, foi inserido 

um túnel no piso da cave que liga o edifício antigo aos novos. 
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  Figura 35 – Sanatório Marítimo do Norte reconvertido no Centro de Reabilitação do Norte 

 

 

A história de Joaquim Ferreira Alves volta a ter mais páginas no 

desenvolvimento da cura da tuberculose, criando em 1930 a Clínica Heliântia, 

ou Sanatório Novo, na mesma localidade e também dedicada, entre outras 

enfermidades, à luta contra a tuberculose através da terapêutica helio-

marítima, seguindo o modelo dos sanatórios Suíços. 
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3.6 – Clínica Heliântia  

 

 

 

 
 

 

Figura 36 – Alçado principal do projeto de Oliveira Ferreira para a Clínica de Heliântia 

 
 

 

Através do projeto do Sanatório Marítimo do Norte, tal como referido 

anteriormente, o arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira e o fundador, Joaquim 

Gomes Ferreira Alves, deram-se a conhecer no campo da Arquitetura 

Heliotrópica, apresentando-se este apenas como um “ensaio” para o modelo 

da Clínica Heliântia. Os autores visitaram e estudaram vários modelos europeus 

da arquitetura sanatorial heliotrópica como inspiração para o projeto da 

Clínica.  

 

“Foi com essa finalidade que, o Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, 

juntamente com o arquitecto Oliveira Ferreira, se deslocaram à 

Suíça, onde visitaram as clínicas do Dr. Rollier (1874-1958), em 

Leysin, famosas pelas técnicas inovadoras que implementava ao 

nível da Helioterapia.” (AMARAL, 2007: 98) 

 

 

Localizada apenas a poucos metros do Sanatório Marítimo do Norte, a 

Clinica de Heliântia “foi, sem dúvida, uma resposta superior e original, 

recorrendo a uma linguagem arquitetónica cuidada e moderna.” 

(TEMUNDO,2007:98) 
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São muitos os pontos comuns entre a clinica e o sanatorio, tendo os dois 

projetos como construtor, Domingos de Almeida e como engenheiro José 

Praça. A obra da clinica foi fundamentada nas noções mais modernas de 

helioterapia, recorrendo aos materiais tradicionais sem deixar de parte os 

materiais modernos (o betão armado) e respeitando as questões higienistas, a 

implantação e o espaço envolvente, tornando-a numa experiência audaz, de 

enorme valor arquitetónico servindo também como fundamento para muitos 

outros projetos.  

 

 

Figura 37 – Clínica de Heliântia no ano de 1930. 

 

A Clínica Heliântia de Francelos foi inaugurada em 1930, ocupando uma 

posição notável, no cume da duna secundária, sendo protegida dos ventos 

pelo pinhal, tratando-se de um modelo de construção moderna e saudável. A 

sua forma põe em evidência o sistema estrutural de construção em pórticos de 

betão armado.  

O projeto da clinica “trata-se de uma lógica de compromissos entre 

simetrias intuídas e assimetrias desejadas. Desejadas mais pelo destino, função 

e funcionamento dos espaços do que pelo abandono de um sistema de 

composição de matriz clássica em favor da adoção de uma atitude moderna, 

funcional ou simplesmente descomprometida.” (TAVARES, 2005: 55)  

O edifício expõe uma planta retangular, constituída por uma malha de 

pilares que lhe conferem uma enorme transparência e leveza. Tem a fachada 

principal orientada a Poente e possui quatro pisos envolvidos por varandas que 

se apoiam num sistema porticado em betão armado.  
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“Todos os alçados são marcados apenas por varandas de 5 m de 

largura, sobrepostas nos diferentes pisos, mas escalonadas a Sul, de 

forma a aproveitar ao máximo o Sol sem sombra.”  

(TEMUNDO,2007: 69) 

 

O bloco operatório surge destacado do corpo principal do edifício, 

revelando uma atitude moderna que separa diferentes usos em volumes 

distintos, tratando-se de “uma operação de racionalização das funções e das 

suas logicas construtivas”, mantendo apenas um corredor de ligação. 

(TAVARES, 2005: 56) Este volume do bloco operatório tem apenas dois pisos, de 

planta quadrangular e cobertura plana, onde se encontra localizado o solário.  

Quanto à organização espacial do edifício, as escadas de acesso e as 

varandas mais a Sul, explicitam uma lógica assimétrica. Localizando-se no rés-

do-chão as zonas de serviços tais como a copa, arrumos, a cozinha, refeitório, 

lavandaria, rouparia, despensa, contendo ainda alguns quartos. No primeiro 

piso da clinica, localizam-se o hall de entrada, a sala de estar e de refeições, 

com a finalidade de manter o conjunto dos quartos no segundo e terceiro 

pisos, contendo esses para além dos quartos apenas uma sala para o vigilante 

e uma enfermaria. No primeiro piso estavam ainda inseridas as áreas 

administrativas em consílio com as zonas destinadas ao tratamento das 

doenças, como laboratórios, gabinetes, arquivo, operações, esterilização e por 

fim o raio x. Por fim, o quarto piso era destinado exclusivamente para um 

solário. 

O projeto da Clínica Heliântia de Francelos é a nível nacional um exemplo 

da construção moderna e saudável, traduzindo-se numa das primeiras 

revelações do modernismo no norte do país. 

 

“(…) Oliveira Ferreira concebe uma das mais precoces e 

surpreendentes obras modernas.” (FERNANDEZ, 2005: 19) 

 

O projeto da clinica seguia os modelos suiços da arquitetura heliotrópica, 

tendo como referência o movimento solar, sendo esta pensada e projetada 

para se encontrar em harmonia com o Sol e a Natureza. O movimento do sol 

refletia-se ao nível da organização dos volumes e das varandas, servindo 

também como elemento decorativo, encontrando-se representado pelo 

girassol.  
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Temudo afirma que “Esta planta, do género Helianthus (do grego hélios = 

sol e anthos = flor), está na origem do nome adoptado para este edifício: 

Heliântia”. (TEMUNDO,2007: 96) O girassol, para além da origem do nome 

espelha-se por todo o edificio, podendo ser encontrada nas guardas das 

varandas e nas molduras em ferro da entrada. Ao nível interior esta também é 

visível nos elevadores, nas guardas metálicas da escadaria principal e de forma 

mais reveladora em alguns mosaicos. 

 

“Concebida em função da luz solar, as fachadas Nascente e 

Poente apresentam balcões sobrepostos verticalmente, enquanto 

os amplos degraus da fachada Sul recebem a luz solar sem 

qualquer interferência”. (MARTINS, 1997: 45) 

 

Podemos afirmar que a Clínica de Heliantia em conjunto com o Sanatorio 

Marítimo do Norte, foram baseados nos modelos internacionais da medicina 

moderna e nos melhores princípios e fundamentos da Arquitetura 

Antituberculose Heliotrópica, tirando para isto partido dos materiais tradicionais 

e modernos, da importância de questões higienistas, da implantação urbana e 

do espaço envolvente. Como forma de complemento, valorizou-se a 

componente humana ao nível dos tratamentos, permitindo aos doentes uma 

recuperação menos dolorosa, sendo criadas instalações mais cuidadas, de 

maior harmonia com a doença e com os doentes e por fim com maior 

expressão ao nível do bem-estar e do conforto.  

 

“Este legado patrimonial moderno resulta não só da vontade 

expressa pelo Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves mas é também, 

pelos factores que orientam os tratamentos, um produto do mar.” 

(FERREIRA, 2006: 4) 

 

A historia do edifício a Clínica de Heliantia ao contrário de muitos outros 

marcos da arquitetura heliotrópica em Portugal têm continuidade, pois um 

curto abandono, esta foi adquirida, por volta de 1975, à Família Pinto de 

Azevedo pelo Banco Português Atlântico, que efetuou obras de restauro e 

adaptação com vista a uma nova função. A conversão deste edifício abre 

portas em 1991 como Espaço Atlântico, recebendo o Instituto de Estudos 

Superiores Financeiros. 
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Figura 38- Nova envolvente da antiga Heliântia.       Figura 39- Antiga Clínica de Heliântia em 2018. 
 

 

As obras efetuadas no edifício alteraram o seu carater original, refletindo-

se também ao nível da urbanização com o passar do tempo. Foram 

construídas várias habitações a sul e a poente, tal como novas ruas, alterando 

a leitura limpa, desafogada e a relação com a Natureza, que inicialmente era 

apresentada, não perdendo no entanto o grande impacto na paisagem. 

Segundo os relatos da população, o abandono da Clínica, foi fulcral para a 

perda de bastante mobiliário, peças de decoração e também de arquivos 

clínicos.  

Na intervenção desta obra, o arquiteto, projeta o edifício para uma nova 

função, alterando a configuração dos quartos de forma a agrupar as áreas 

para se tornarem salas de aula. Registamos a perda do elevador central, 

porém mantêm-se as grades existentes nas guardas da escadaria principal e 

nas grandes varandas foram colocadas divisões.  

Hoje, no rés-do-chão localiza-se o Colégio Heliântia, com um anfiteatro, 

quatro salas de informática, uma biblioteca, gabinetes de apoio, sala de 

reuniões, bar, cantina e dois laboratórios. Nos restante pisos do edifício ainda 

encontramos o Instituto de Estudos Superiores e Financeiros denominado 

atualmente por Atlântico Business School. No primeiro piso está localizada a 

receção, a secretaria, gabinetes, sala de reuniões e um auditório e no segundo 

e terceiro piso, encontram-se dominantemente as salas de aula. 

Esta intervenção para uma nova reutilização, “comprometeu algumas 

das suas características essenciais”. (TAVARES, 2005: 57) 

Concluímos que o caracter da construção inicial, apenas sofreu 

alterações ao nível do interior, fruto da adaptação a uma nova função, não se 

verificando nenhum tipo de descaracterização ao nível exterior. 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 
 

 

Capítulo IV – Construir uma “cidade de cura”  
 
 

4.1 – A Estância Sanatorial do Caramulo 

 

 

 

 
 

Figura 40  – Estância Sanatorial do Caramulo 
 

 

No dorso nascente da serra do Caramulo, em Paredes do Guardão, 

onde existiam somente velhas casas da antiga população, surge a cidade da 

tuberculose em Portugal, sem dúvida, a mais célebre estância Portuguesa 

destinada ao tratamento da doença.   

A serra do Caramulo, em tempos apelidada por Serra da Alcoba, tem 

na sua constituição um alinhamento montanhoso de sensivelmente 25 

quilómetros de comprimento.  

Ocupando parte dos concelhos de Vouzela, Oliveira de Frades e 

Tondela, que pertencem ao distrito de Viseu e uma fração do concelho de 

Águeda que faz parte do distrito de Aveiro, o ponto mais alto da serra do 

Caramulo situa-se a 1071 metros acima do nível do mar, no Caramulinho. 

O solo árido e a vegetação pouco espessa, a falta de humidade, a 

atmosfera arrefecida e os ventos de noroeste, marcam o clima da Serra, 

favorecendo-a como local terapêutico. 
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Sensivelmente a partir de 1896, vários especialistas como por exemplo 

“Dr. Mateus Pereira Pinto, Dr. Casimiro de Vasconcelos e ainda o Dr. Lopo de 

Carvalho, aconselhavam o clima do Caramulo para o tratamento da 

tuberculose”. (CASTRO, 2007:41) Mais tarde, na Folha de Tondela, José Júlio 

César escreveu: “O Dr. Sebastião Magalhães Lima, espírito tão culto e viajado, 

escreveu em 1914 esta segura profecia: “O Caramulo está destinado a um 

admirável sanatório, tão bom e de resultados tão benéficos, como os melhores 

da Suissa. À prodigalidade da Natureza resta apenas acrescentar a obra do 

Homem.””12 

No inicio do século XX, a população da Serra do Caramulo distribuía-se 

por várias aldeias, mantendo um isolamento em relação aos aglomerados 

urbanos. Onde as suas habitações eram constituídas essencialmente por 

granito com coberturas de colmo. Enquanto as vias e percursos que ligavam a 

Serra a Besteiros eram constituídas apenas por terra batida, privando assim a 

população de bens como educação, assistência médica, água canalizada e 

eletricidade. 

Excetuando algumas casas que hospedavam doentes, já existiam no 

ano de 1915, antes da criação da estância, duas pensões em Paredes do 

Guardão. Contudo, apresentavam uma capacidade muito reduzida, para 

além de que não era oferecido ao doente nenhum regime de cura, não 

estando assim reunidas as condições que um autêntico local para tratamento 

da tuberculose precisava. 

A história da Estância Sanatorial do Caramulo destaca a família 

Lacerda, tendo como grande impulsionador Jerónimo Lacerda, um visionário 

médico tondelense que tinha tido a oportunidade de conhecer diretamente a 

luta internacional da peste branca.  

Jerónimo de Lacerda, constatando os "bons ares" da Serra e das 

políticas internacionais no combate à tuberculose, idealiza progressivamente 

um modelo de construção sanatorial para o local, promovendo a 18 de 

Janeiro de 1920 a Comissão Organizadora da Sociedade de Propaganda do 

Caramulo, com a finalidade da criação da Estância Climática do Caramulo. 

No mesmo ano esta Sociedade transformou-se na Sociedade do Caramulo, 

SARL, decidindo edificar um Grande Hotel para convalescentes. Nasce nesta 

altura o Grande hotel do Caramulo, com o seu período áureo nos anos 40 e 50 

do século XX.  

                                                             
12   Folha de Tondela de 03.07.1938. 
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 Anteriormente ao Grande Hotel do Caramulo surge a Casa de Saúde 

de Nossa Senhora da Conceição, a Casa de Saúde Rebelo também 

designada Pensão do Parque, o Hotel Montanha, o Hotel Central, o Hotel 

Coimbra, o Sanatório Dr. Monteiro de Carvalho e o Sanatório Lusitano. 

Em 1922, terminadas todas as obras de construção do Grande Hotel a 

800 metros de altitude este começa a ser procurado por nacionais e 

estrangeiros. Neste momento, a povoação de Paredes de Guardão é 

classificada como Estância de Altitude e Repouso. A afluência cresce de tal 

forma, onde nos meses seguintes, começam a chegar espanhóis e americanos, 

e mais tarde brasileiros, franceses e alemães.  

De todos os edifícios existentes no ano de 1922, predominavam os hotéis 

e as pensões, provando que inicialmente as pessoas procuravam mais um local 

turístico para repousar do que necessariamente os sanatórios. Estes 

estabelecimentos eram edificados por iniciativas de caracter privado, não 

havendo ainda uma ideia de conjunto, e por isso tornava-se mais complicado 

conseguirem desenvolver as infraestruturas, assim como melhorar as condições 

das acomodações. Contudo, e apesar de todos estes fatores, a Sociedade do 

Caramulo tomou a iniciativa de construir algumas infraestruturas fundamentais 

para tornar o Grande Hotel num hotel de luxo. 

Com vias de comunicação que não iam muito além de carreiros de 

terra batida por onde circulava o gado, a SARL começa a planear as obras 

viárias. Abrindo na encosta oriental da serra o percurso que viria a ligar o 

Campo de Besteiros a Águeda, um acesso que mais tarde garantiria a rápida 

mobilização ao Porto, a atual EN230. Anteriormente, as deslocações até à serra 

eram quase sempre feitas a pé, a cavalo ou em transportes de tração animal 

mas, desde o fim do século XIX, tinham começado a aparecer os automóveis 

nas estradas portuguesas e o seu numero foi crescendo nos anos seguintes. 

A Serra do Caramulo possuía uma vasta rede de lençóis freáticos cuja 

água era de excelente pureza. A SARL procedeu então a obras de captação e 

à construção de uma rede de distribuição para toda a estância, obtendo 

assim abastecimento de água em todos os sanatórios e casas particulares.  

A energia elétrica da estância era fornecida pela companhia Hidro-

Elétrica da Serra da Estrela, contudo, a sociedade construiu uma barragem 

própria com reduzida capacidade de produção, funcionando apenas quando 

se verificavam cortes de energia na rede principal. 
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Ao longo da década de 1920, constitui-se grande parte do que foi a 

estância, onde para além da já referida rede de distribuição de água surgem 

mais sanatórios e casas particulares, que se começavam a edificar na parte da 

vila sanatorial, por iniciativa das famílias dos tísicos que preferiam manter a 

proximidade a evitar as longas viagens de subida e descida da serra. 

 

“Impressiona visitar o Caramulo. Logo nos primeiros minutos sente-se 

que nasceu diferente. Que é uma terra à parte em Portugal. Que 

tem caráter. Que obedeceu a uma ideia precisa, a um plano 

inteligente.  A sempre proclamada beleza natural é evidente, mas 

percebe-se também que a mão do homem lhe deu força, a 

valorizou, a soube aproveitar engenhosamente.” (SANTOS, 1989: 3) 

 

 
 
Figura 41 – Plano de Urbanização da Estância Sanatorial do Caramulo 

 

Fazendo uma leitura do plano de Urbanização da Estância Sanatorial do 

Caramulo, destaca-se a importância da estrada nacional e as primeiras 

intervenções paisagísticas, sendo estes os elementos que delimitavam as zonas 

de expansão da estância, que foi projetada de forma a não se fundir com as 

populações aldeãs próximas, mantendo a individualidade dos dois núcleos 

(núcleo habitacional e núcleo sanatorial) de forma a evitar a aproximação e o 

consequente contágio.  
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No desenvolvimento do seu desenho, a Estância Sanatorial do Caramulo 

acompanha a topografia altaneira da Serra, sendo a altitude um dos seus 

princípios geradores.  

Na sua formalização pavilionar, a estância do Caramulo identifica-se a 

Davos, que se pensa ter influenciado Jerónimo Lacerda, num contacto pessoal 

com os modelos de construção e práticas terapêuticas utilizadas nos Alpes 

Suíços. 

Apresentando uma escala inferior quando comparada com as estâncias 

sanatoriais estudadas no segundo capitulo desta dissertação, no panorama 

nacional, a estância do Caramulo tem uma importância equivalente a estes 

complexos.  

No desenvolvimento da estância sanatorial, recuamos até 1930, onde 

eram já visíveis oito Sanatórios, entre eles o Sanatório Monteiro de Carvalho, o 

Sanatório Central, o Sanatório da Serra, o Sanatório Santa Maria, o Sanatório da 

Montanha, o Sanatório Boa Esperança, O sanatório Pedras Soltas e por fim 

Sanatório Salazar. 

 Figura 42 – Entrada da Estância Sanatorial do Caramulo 

 

A partir de 1933, ao mesmo tempo que o Estado se tornava mais firme e 

estável, este local de altitude e repouso conseguiu finalmente atingir o 

patamar de Estância Sanatorial. Verifica-se nesta altura que o Estado começa 

a ajudar mais o país na luta contra a tuberculose, tal como vimos no capítulo 

anterior, Lopo de Carvalho realiza um plano para intervir em todo o país, 

dependendo sempre da necessidade de cada local. Contudo, no mapa 

criado pelo mesmo, o Caramulo não se encontra assinalado, pelo facto de ser 

uma iniciativa privada e do objetivo do plano nunca ter sido o de criar uma 

estância onde grande parte dos doentes estava concentrada, mas sim o de 

espalhar os estabelecimentos por todo o território nacional. Para o Caramulo 

existia apenas um projeto-tipo de um dispensário de Carlos Ramos. 
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Verificando-se a propagação da doença em território nacional e apesar 

do carater privado da estância, com o apoio do Estado esta tornou-se a 

opção mais viável para acura da doença, onde a partir de 1940, o Estado já 

era o seu melhor cliente, pois “cerca de 80% dos doentes eram enviados 

através da Direcção-Geral de Assistência”. Isto deve-se ao facto da Estância 

nunca parar de evoluir, tanto ao nível da capacidade de alojamento dos 

doentes como aos métodos de cura adotados. (CASTRO, 2007: 60) 

Todos os pormenores foram pensados ao detalhe para elevar a estância 

Sanatorial do Caramulo como um dos maiores centros de tratamento ao nível 

Europeu. Foi construída uma lavandaria totalmente mecanizada, que permitiu 

centralizar a esterilização, a lavagem e o tratamento de toda a roupa dos 

sanatórios, reduzindo desta forma o risco de contágio. Surge também uma 

rede de telefones e uma estação meteorológica que todos os dias enviava 

para Lisboa informações sobre as condições climatéricas do local. 

 

 

“Algumas iniciativas para o auto-abastecimento da Estância foram 

sempre acompanhadas das adequadas medidas sanitárias: uma 

vacaria, com apoio veterinário e matadouro próprio; uma central 

leiteira, com análise, pasteurização e distribuição de leite; e uma 

rede de frio para conservação dos alimentos” (SANTOS, 1989: 8) 

 

A SARL envia um técnico a Berlim para estudar a rede de esgotos. Na 

sequência deste acontecimento, surge um centro de tratamento de lixo e 

esgotos, aproveitados para a rega e adubo, pioneiro ao nível da segurança 

sanitária. Trata-se do primeiro saneamento básico no território nacional. 

Em 1930, foram realizados o cemitério do Caramulo e a Capela da 

Nossa Senhora da Esperança, localizada a poente do Grande Hotel. Foi 

durante esta década que surge também o Sanatório do Sameiro e o pavilhão 

de Cirurgia. Ao mesmo tempo, verifica-se o aparecimento dos serviços 

florestais, que permitiam iniciar, em grande escala, a florestação da serra com 

espécies raras. 

A linha de desenvolvimento da Estância contempla em 1937, o 

nascimento de uma Junta de Turismo, a qual se destinava a fomentar o 

desenvolvimento da região, sendo até aquele momento apenas a segunda ao 

nível nacional. 
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Jerónimo Lacerda foi também o pensador de uma bela área verde em 

frente ao Grande Hotel, este mandou construir um parque ajardinado que 

contemplou vários desenhos até aos nossos dias. 

 

 

“Em 1938, registavam-se cerca de 20 unidades sanatoriais e cerca 

de 1100 camas disponíveis. Se comparadas com Arcachon, Davos, 

ou Leysin, as dimensões do Caramulo  são insignificantes,  porém  a 

estação climatérica ocupou um espaço equivalente na cultura 

terapêutica portuguesa.” (TAVARES, 2005: 211) 

 

 

 

Os avanços desta cidade criada para a luta da tuberculose 

continuaram, até que nos finais de 1939 foi criada a Rádio Pólo Norte, com 

direito a emissão diária das 9 às 19 horas, atingindo esta a fama e referência do 

distrito de Viseu. A par deste acontecimento, instala-se no caramulo a primeira 

rede automática de telefones no país.  

A segunda guerra mundial, de forma indireta foi um acontecimento que 

contribui para o desenvolvimento da estância, onde a falta de carvão devido 

a esta, levou à montagem de uma central de vapor, que funcionava com a 

madeira das matas do vale de Besteiros, servindo também para o 

aquecimento dos sanatórios durante o inverno. 

A estância oferecia também aos doentes uma farmácia, um laboratório 

de análises, um centro radiológico, um estomatologista e outros serviços de 

clinica geral, por fim é criado uma secção cirúrgica especializada, onde são 

realizadas centenas de operações. A lua contra a tuberculose através da 

cirurgia foi pioneira no Caramulo, tornando-se assim num local de 

aprendizagem. 

Após todas estas obras, efetuadas com a ajuda do Estado, a estância 

deixou de ter um caráter luxuoso, verificando-se que todos os sanatórios 

começaram a tratar 1 em cada 10 doentes gratuitamente, começando 

também a fazer consultas de clínica geral gratuitas para os residentes. Foi 

ainda criada uma cantina, que dava comida às pessoas com fome, que não 

tinham família nem trabalho. 
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Em 1938 realiza-se um congresso onde participaram 300 médicos, 

passando a partir deste momento a ser realizados cursos destinados a médicos 

de clínica geral. Estes cursos tiveram uma certa taxa de sucesso pois os 

médicos sentiam que aprendiam no local onde a tuberculose era realmente 

tratada, ao contrário de um hospital, onde só apareciam doentes incuráveis, 

passando a estância a albergar também uma escola de pneumotisiologia. 

Devido ao crescimento da Estância Sanatorial, a população no 

Caramulo aumentou de forma significativa, pois para além dos doentes, 

médicos, enfermeiros e auxiliares, ainda haviam pessoas que iam levar doentes 

e ficavam lá a residir, turistas, pessoas que frequentavam os cursos e outras que 

vinham comparecer a congressos. Verificou-se um aumento de pessoas que 

ajudavam a avolumar a economia da vila, desenvolvendo o comércio, a 

restauração e outros setores. A partir deste crescimento demográfico, foi 

possível a construção de novos equipamentos tais como um Posto da Guarda 

Nacional Republicana, uma Estação de Correios projetada pelo arquiteto 

Adelino Nunes e ainda uma escola primária. 

No final do século XIX, foram visíveis alterações na arquitetura até então 

praticada, esta transformou-se quer nos materiais utilizados, quer no próprio 

conceito da habitação. O aparecimento do betão foi essencial para a 

construção de estruturas que atribuíram maior importância aos aspetos 

funcionais em vez dos formais. 

 

“Na Europa assistiu-se a um forte crescimento da população em 

cidades industrializadas, onde a tuberculose se manifestava 

essencialmente nos bairros industriais. Onde “(…)algumas das 

características do movimento modernista que marcou as primeiras 

décadas do século XX, estavam, por isso relacionadas com o 

objetivos prioritário de construir habitações arejadas e expostas ao 

sol,  que   evitassem   ao   máximo  o   contágio   e   que  criassem 

condições para o tratamento de doenças como a tuberculose e o 

raquitismo. É em consequência disso que vão surgir edifícios de 

estrutura marcada pelas linhas retas, com telhados em forma de 

terraço, varandas largas e galerias.” (CAMPBELL, 2005: 23) 
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No que diz respeito à arquitetura da estância, no período inicial do 

século XX, alguns projetos de arquitetura foram concebidos por mestre-de-

obras, que apresentavam uma relativa prática no ramo da construção civil. 

“Ferreira Araújo foi o mestre-de-obras da Estância e, apesar de só ter 

abandonado o Caramulo nos anos 50, trabalhou principalmente na fase inicial 

da estância.” Contudo, devido às grandes modificações que estavam a 

ocorrer tanto a nível de materiais de construção, com a introdução do betão 

armado e do ferro, como na alteração das noções relativamente à habitação, 

começando a dar-se mais importância às questões funcionais dos edifícios, os 

arquitetos começaram a desenvolver um papel importante na Estância 

Sanatorial do Caramulo. (Veloso, 2009: 66) 

Foram duas as correntes que ocuparam lugar de destaque na 

arquitetura da Estância Sanatorial do Caramulo, sendo elas a Art Déco e a 

Casa Portuguesa. Contudo, foi a casa portuguesa que predominou por 

influência da população que se deslocava de lisboa. A par das influências 

trazidas do estrangeiro, emergiam em Portugal estilos ligados aos ideais 

nacionalistas, onde se “sente a necessidade de criar uma arquitectura 

própria”, onde Raul Lino era, de certa forma, um dos maiores protagonistas 

deste movimento, divulgando-o mesmo através de variadas publicações e 

projetos a que chamava Casa Portuguesa. Este apresentava aspetos estruturais 

como o granito à vista, a chaminé, o alpendre e o beiral, apresentando 

também cópias dos azulejos decorativos barrocos e neoclássicos. (PEREIRA, 

2998:324) 

 

 “Não chegava fazer caixotes funcionais — era necessário 

embrulhá-los em papel de memória, e memória chama-se rústico 

(as raízes do povo) e joanino (as raízes do poder e sumo do 

Império) ou, melhor ainda, a colagem de ambos”. (PEREIRA, 2998: 

329) 

 

A arquitetura do regime tencionava que os edifícios públicos adotassem 

um caráter monumental, de maneira a manifestar o poder do Estado, e os 

edifícios habitacionais tivessem presentes características tradicionais como por 

exemplo, a utilização de materiais como a pedra e a telha, com a intenção de 

exaltar os valores nacionais. 
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O período áureo da estância registrado entre 1938 e 1952, que acolheu 

milhares de doentes, chega ao fim com a divulgação da vacina BCG. 

Contudo, o arquiteto Januário Godinho foi autor de um Anteplano de 

Urbanização do Caramulo em 1949. Onde a conceção teórica adotada ainda 

passou pela terapêutica climática e de repouso, havendo já uma consciência 

de que no futuro passariam para segundo plano ou deixariam mesmo de existir. 

Os bons ares da serra passavam a ser substituídos por antibióticos 

eficazes no combate à doença. Hoje daquela utopia restam velhos edifícios, 

pois destituídos aos poucos da sua função original, os sanatórios não estavam 

preparados para se adaptar a um novo paradigma. 

A família Lacerda ainda esboça uma tentativa contra o 

desaparecimento da Estância, onde Abel Lacerda, filho de Jerónimo Lacerda 

lança-se num particular projeto que tinha o objetivo de transformar o Caramulo 

num Pólo artístico. 

Abel Lacerda delineia para a estância Sanatorial do Caramulo um 

centro de atração para artistas plásticos, uma estância de turismo cultural, 

com habitações, oficinas de construção e restauro e arquivos de arte.  

Contudo, deste plano apenas o Museu do Caramulo abre portas, sendo 

construído um edifício, com os mais modernos conceitos de museologia, para 

expor uma invulgar coleção de objetos de arte constituída por 500 peças de 

pintura, escultura, mobiliário, cerâmica e tapeçarias.  

O 25 de abril ditou o encerramento da Estância Sanatorial do Caramulo, 

fechando as restantes portas dos famosos centros de tratamento em 1986. 

Onde a sua grande maioria entrou em degradação patrimonial e económica, 

verificando-se abruptamente o abandono da população. 

São visíveis as marcas do esquecimento e vandalismo em cinco 

sanatórios da estância, entre eles o Sanatório Central, o Sanatório Santa Maria, 

o Sanatório Infantil, o Sanatório Bela Vista e por fim o Sanatório Dr. Jerónimo de 

Lacerda, emparedados e protestando por atenção. 

Nem todos os edifícios que marcaram este conjunto terapêutico foram 

alvo de esquecimento, pois o Sanatório Salazar foi convertido, em 1990, no 

Hotel do Caramulo, um estabelecimento de que apesar de algumas limitações 

apresenta uma fabulosa vista para a Serra da Estrela. Onde em tempos 

encontramos o Sanatório da Palma funcionou um colégio em 1970. Acolhendo 

agora o Instituto de Prevenção do Stress e Saúde Ocupacional. Enquanto o 

Sanatório Lusitano e o Sanatório da Serra, hoje servem de habitação privada.  
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Alguns dos complexos da estância mantiveram uma função terapêutica, 

exemplos disso são o Sanatório Monteiro de Carvalho, o Sanatório Boa 

Esperança e o Sanatório Pedras Soltas, dando lugar a centros geriátricos. Já o 

Sanatório do Sameiro abriga doentes com problemas psiquiátricos, enquanto a 

Casa de Saúde da serra pertence atualmente à Prelazia da Santa Cruz e Opus 

Dei. 

As últimas páginas da Estancia escrevem-se com a demolição do 

Sanatório Senhora da Saúde, Sanatório da Montanha e por fim o Sanatório de 

Santo António. 
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4.2 – Um caso de estudo: o Sanatório Dr. Jerónimo Lacerda 

 

 
 

Figura 43 – Grande Hotel do Caramulo em 1922 

 

 

 
 

Figura 44 – Grande Hotel do Caramulo em 1922 

 

Em 1922 é inaugurado o Grande Hotel do Caramulo, projetado por 

Álvaro Pinto de Miranda, albergando apenas visitantes convalescentes não 

tuberculosos. Tratava-se de um edifício de três pisos e águas-furtadas, com dois 

corpos laterais e um corpo central que se abria a todo o comprimento para 

galerias ao ar livre. Os desenhos e imagens deste edifício perduram nos álbuns 

de recordações da família Lacerda. Apesar de não existir grande informação 

sobre o arquiteto nem sobre o projeto original, podemos observar através das 

fotografias existentes, que o edifício foi claramente inspirado nos chalet’s 

suíços, seguindo o programa recomendado por Karl Turban. 
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O Grande Hotel localiza-se na entrada da Vila do Caramulo, 

compreendido entre a avenida homónima, Avenida Dr. Jerónimo Lacerda e a 

Rua das Ameixoeiras, contornado pela estrada nacional de Tondela e Águeda. 

A linha cronológica deste edifício atravessa várias etapas, onde em 1925 

surge a conversão do equipamento inicial (um hotel), começando a ter a 

função de sanatório, transformando-se por completo apenas em 1928, sendo 

apelidado de Grande Hotel Sanatório. 

O Grande Hotel Sanatório foi equipado para poder dar resposta às 

exigências da medicina daquele tempo, assistindo-se á introdução de um 

bloco operatório, de um laboratório de análises clinicas, serviços de radiologia, 

farmácia central, consultório de estomatologia e uma zona de esterilização de 

louças. Em 1933 passa a Grande Sanatório do Caramulo, onde para além da 

criação de uma biblioteca e salas de jogos, Lacerda mandou instalar um ecrã 

numa das galerias, onde eram projetados filmes que circulavam pelas salas de 

cinema de todo o país. Algum tempo depois assistiu-se à construção de um 

pequeno cineteatro no próprio sanatório. Nesta expansão, são adicionados 

dois corpos posteriores, acrescentando a área espaçosa e iluminada das 

cozinhas, as arrecadações e a nordeste o espaço do auditório. Tais adições, 

proporcionaram um maior número de quartos nos pisos superiores. 

 

 
 

Figura 45 – Grande Sanatório do Caramulo em 1928 
 

 

A memória de Jerónimo Lacerda iria ser perpetuada pela atribuição do 

seu nome a este sanatório em 1946, um ano após a sua morte. 
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Figura 46 – Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda em 1946 

 

O sanatório Dr. Jerónimo Lacerda foi considerado o Sanatório Pivô da 

estância Sanatorial, funcionando como momento articulador da rede de 

sanatórios e infraestruturas que esta contemplava. 

Este edifício deixou de fazer qualquer sentido quando, aparentemente a 

epidemia estava erradicada. Assistindo calmamente ao declínio da sua 

importância, permanecendo hoje em ruína, aguardando o seu devido 

reconhecimento.  

O Sanatório seguia os modelos praticados em Leysin, seguindo as 

exigências que conciliava o tratamento pela helioterapia varanda/solário. 

Partindo para uma análise da última evolução deste edifício, o Sanatório 

Dr. Jerónimo de Lacerda contemplava quatro pisos, seguindo as linhas de uma 

planta retangular. Concentrando no corpo central as funções nobres do 

edifício.  

No átrio de entrada encontramos o ponto de acesso a todo o 

equipamento, cercado por serviços administrativos e áreas de atendimento ao 

público. Ainda no rés-do-chão, nos corpos Laterais do sanatório encontravam-

se a farmácia (do lado norte), e do outro lado o gabinete de estomatologia e 

uma barbearia. Ainda nesta cota, mais propriamente a nordeste encontramos 

o auditório e a biblioteca. Subindo ao primeiro piso, encontramos uma galeria 

longitudinal interior que distribui para os quartos/enfermarias de caracter 

individual. Neste piso contemplamos a poente, a sala principal de refeições 

ligada com a zona adicionada das cozinhas.  
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Nos restantes pisos encontramos quartos com instalações sanitárias 

privadas, repetindo-se na mesma métrica pontuando a fachada pelos vão de 

acesso às galerias exteriores que se sobrepõem verticalmente dominando o 

alçado principal. Este alçado seguia os modelos da arquitetura heliotrópica, 

onde o sol era o princípio ordenador de todo o espaço. 

Os pontos-chave para o desenrolar de todas as linhas do edifício eram o 

sol e a paisagem, pois este tinha que acompanhar o movimento solar e a 

contemplação da paisagem servia de conforto para o paciente. 

O Sanatório harmonizava alvenaria de granito e alvenaria de tijolo de 

burro para o preenchimento das paredes exteriores, sendo as paredes interiores 

realizadas em tabique (estrutura portante em madeira que se interliga por uma 

trama menor, gerando um engradado preenchido por terra argilosa e fibras). 

 As coberturas apresentavam uma estrutura em madeira, revestidas a 

telha de canudo inicialmente, posteriormente substituídas por telhas de 

fibrocimento. 

 Por fim, as escolhas de materiais estéticos consistiram na aplicação de 

azulejo, revestimentos de madeira (interiores e exteriores), guardas metálicas nas 

galerias e caixilharias em madeira. 

 Ao estudar este Sanatório é possível concluir que este respeitava a 

maioria dos aspetos caraterizadores da construção sanatorial heliotrópica 

estudados nos capítulos anteriores, tais como a ventilação natural, possuir 

materiais higiénicos e cantos arredondados, permeabilidade interior/exterior, 

estar implantado num local de grande altitude, protegido pelos ventos 

desfavoráveis, possuir práticas higiénicas modernas e ser administrado por 

médicos especialistas na área. Contudo, este apresenta uma agravante, que 

de certa forma poderia ter ocorrido fruto dos sucessivos aumentos que o edifício 

sofreu. Apesar do sanatório ter uma orientação que lhe garante uma boa 

exposição solar, verificamos que uma grande quantidade de quartos se 

encontrava orientada a Norte e a Este, não apresentando a incidência solar 

necessária e aconselhada para um bom tratamento da doença. 

Em 1984, foi esboçada uma tentativa de recolocar este marco sanatorial 

no mapa, numa altura em que a tuberculose já tinha sido erradicada e a 

estância encerrada, o autor do projeto do Museu do Caramulo, Alberto Cruz 

realiza um anteprojeto com vista a converter o sanatório num centro de 

repouso. 
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O projeto arrancou e a intervenção alterou significativamente a ala 

poente do edifício, onde as alvenarias de tijolo furado vêm complementar o 

sistema construtivo e os azulejos pintados substituíram os antigos revestimentos 

de madeira. O desenho dos vãos não entra em concordância com a métrica 

do edifício modelo e a substituição das caixilharias de madeira pintada a 

alumínio distorce a harmonia original do alçado. São visíveis as alterações que 

se começavam a alargar nos corpos centrais e laterais, incompletas no quarto 

e quinto piso refletem a intenção de alteração dos telhados. Deste momento 

destaca-se uma estrutura de madeira, onde os elementos das antigas asnas se 

interligam com apoios verticais incertos, que forma um embaraçado conjunto 

de madeiras. Contudo, as obras nunca foram finalizadas, fruto de uma luta 

entre falta de verbas e conflitos políticos. 

Fazendo uma análise aos desenhos de Alberto Cruz, chegamos à 

conclusão que o programa criado tinha a intenção de dotar todos os espaços 

com grande generosidade ao nível das áreas. Onde até uma ampliação em 

altura foi contemplada, adicionando-se mais dois pisos, recolocando e 

adicionando um novo ponto de acessos. Este novo complexo seria brindado 

com espaços comerciais para servir a unidade e a restante comunidade. 

O arquiteto pretendia remodelar todas as fachadas do edifício, com o 

intuito de dar uma maior unidade a todo o complexo. No seu desenho exterior 

seria projetada uma piscina e dois cortes de ténis. 

A arquitetura passou a ruina, onde antigamente surgiam investigações e 

tratamentos pioneiros em Portugal, hoje encontramos no Sanatóiro Dr. Jerónimo 

de Lacerda, um modelo que teima em cair no esquecimento. 

 
Figura 47 – Vista principal a partir do Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda, Caramulo 2017. 
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Figura 48 – Alçado principal do Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda, Caramulo 2017. 

 

 
Figura 49 –Alçado lateral esquerdo do sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda, Caramulo 2017. 
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Figura 50 –Alçado Posterior do sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda, Caramulo 2017. 

 

 

 
Figura 51 –Estado de degradação do sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda, Caramulo 2017. 
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4.3 – Uma proposta: reconversão do Sanatório Dr. Jerónimo Lacerda 

 

 

Tal como foi destacado na introdução deste trabalho, é essencial 

relançar a problemática patrimonial, para que o Sanatório Dr. Jerónimo 

Lacerda seja promovido, estudado e destacado, para que não se apague das 

memórias e perca o seu valor cultural. 

Inicialmente, para realmente compreender o conceito de património, 

temos que nos debruçar sobre o estudo da própria palavra e nas suas várias 

derivações. A palavra património é exposta como “bem de herança que passa, 

de acordo com as leis, dos pais e das mães para os filhos” (CHOAY, 2015: 11) 

assim sendo, aparece intimamente ligada “às estruturas familiares, económicas e 

jurídicas de uma sociedade, enraizada na sociedade e no tempo”. (CHOAY, 

2015: 11) 
 

A palavra património, foi por várias vezes “requalificada por diversos 

adjectivos, (genético, natural, histórico…), fizeram dela um conceito nómada.” 

(CHOAY, 2015: 11) e o fenómeno do património nem sempre foi tão debatido 

quanto o desejado. 

No passado, os edifícios eram projetados e construídos sem uma real 

noção do seu espaço temporal e do seu real valor intrínseco. Com o passar dos 

anos, veio-se a comprovar que os edifícios detinham um valor muito além do 

custo da obra, e isso, é constatado, em diferentes momentos e em diversos 

lugares onde se atuou de forma vincada no património.  

Podemos afirmar que os centros históricos tanto das vilas como das 

cidades tornam-se património pelo seu valor intrínseco e potencial ligado às suas 

valias de conteúdos históricos, culturais, arquitectónicos, sociais, entre outros. 

O património histórico pode e deve ser analisado como sendo um bem 

natural, material ou imóvel que detém significado e importância artística, 

religiosa, cultural ou documental e a que Choay caracteriza como um “fundo 

destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetárias e 

constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objectos que 

congregam a sua pertença comum ao passado: obras e obras-primas das belas 

artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e 

conhecimentos humanos.” (CHOAY, 2015: 11) 
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A utilização da memória torna-nos capazes de ligar o passado ao 

presente. Estas referências lembram-nos quem somos, o lugar que ocupamos e 

onde pertencemos. “Neste contexto, a autenticidade do património tem que ser 

verificada pela memória, também o é quando acreditamos, e a identidade 

conhece igual consideração quando sentimos que fazemos parte do lugar.” 

(BARBOSA, 2012: 89) 

Antes de partirmos para a reconversão deste edifício, fica a seguinte 

interrogação: quais os critérios que classificam um edifício em património? 

Françoise Choay realiza um estudo sobre o tema, destacando o valor 

económico, o valor estético e o valor cognitivo, como os três valores que 

atribuem a categoria de património.  

 

“ (…) Poder-se-á afirmar que o património é visto como um bilhete 

de identidade que reúne todo um conjunto de bens que permitem 

a identificação histórica, isto é, permitem (re) descobrir e (re) afirmar 

os valores patrimoniais de um território, promovendo o 

desenvolvimento humano e da sociedade em termos históricos, 

sociais, económicos e culturais (…) O património permite 

estabelecer uma ligação entre o passado, o presente e o futuro. 

Actualmente, o património surge-nos como um motor de 

divulgação de uma imagem de um território, a nível nacional e/ou 

internacional, de qualidade e distinção, bem como representa as 

politicas de decisão e acção, de carácter social, económico e 

cultural. Isto significa que o património construído reflecte as marcas 

das diferentes formas culturais (…) ” (SILVA. 2011: 61) 

 

O conhecimento, perante a utilização da sabedoria evidenciada no 

passado, contribui para a construção de uma nova e mais completa maneira 

de atuar no Património, assimilando, de igual modo, as ações bem-sucedidas 

como os erros cometidos.  

“A prática de reutilização deveria ser objecto de uma pedagogia 

particular. Ela depende o bom senso, mas também de uma 

sensibilidade inscrita na longa duração das tradições urbanas e 

dos comportamentos patrimoniais”. (CHOAY, 2015: 193) 

 

 



153 
 

Arquitetura Heliotrópica – Práticas e Fundamentos 

 

Toda esta capacidade de intervencionar o património histórico edificado, 

tendo por base a memória existente do edifício e do lugar, dá origem a um plano 

em mais larga escala, a capacidade de ordenar o território segundo o 

património existente. 

Fernando Távora deixa notas que apontam ao caminho de uma 

“utilização instrumental da história como ferramenta de projeto”, ou seja, a 

história como disciplina colocada ativamente ao serviço dos novos espaços e 

programas arquitetónicos. Cada edifício histórico apresenta-se com uma 

singularidade, o que requer uma abordagem única de intervenção no 

património, de métodos e critérios que conjugados resultem em mais uma 

etapa que contribua para a uma continuidade histórica.  

No documentário “Aldeia dos Tísicos” de Hugo Dinis Neves sobre a Vila 

do Caramulo, relembra os antigos sanatórios e as “memórias de doentes, 

médicos e habitantes”, mostrando vários testemunhos sobre os tempos áureos 

da vila, “onde desenvolvimento e progresso caminharam lado a lado para dar 

origem ao atual Caramulo”. No entanto, foi abandonado “um notável 

património, edificado e experiência humana, que as gerações seguintes não 

conseguiram ainda dignificar.”13 

A reconversão de usos apresenta-se na intervenção realizada ao 

Sanatório Dr. Jeronimo de Lacerda como uma operação difícil e complexa de 

se realizar, pois abrange um extenso número de características fundamentais 

que se devem respeitar para que o património perdure no tempo. Perante isto, 

a manutenção da memória do lugar e do edifício constituem um ponto fulcral 

a alcançar, podendo ser o aspeto mais significativo a atingir. 

O estímulo para a reconversão do Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda 

passa pela introdução de uma coerência entre o passado e o presente, ao 

nível formal e social, acolhendo o passado cultural como elemento 

imprescindível para a construção do futuro. O objetivo desta reconversão é 

proporcionar uma nova contribuição do património à sociedade atual. 

Recorrendo à história inicial da estância é percetível que a relação 

mutua desta com a vila, influenciou o desenvolvimento de toda a região. Com 

a proposta de uma reconversão pretende-se estabelecer um programa que 

relance novamente um desenvolvimento geral. 

 

 

                                                             
13  https://vimeo.com/ondemand/caramulo  - referência a 22 de Fevereiro de 2017. 
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Assim o objetivo da intervenção passou por dar corpo a um Termal SPA, 

onde a Vila do Caramulo recupera a identidade terapêutica protagonizada em 

tempos pela cura da Tuberculose. Voltando assim a explorar todas as 

competências e capacidades que tem para oferecer. 

O tema foi selecionado enquanto oportunidade de regeneração e 

revitalização do lugar. Onde a troca pela Tuberculose, promove a preservação 

do edifício, estudo e divulgação, bem como o seu aproveitamento, enquanto 

dinamizador da região. 

O objetivo do trabalho realizado passou fulcralmente pela criação de uma 

proposta coerente que revalide a permanência do sanatório Dr. Jerónimo 

Lacerda que cumula em si identidade e memória, compatibilizando-o com as 

necessidades contemporâneas de um território plural e heterogéneo. Pretende-

se evocar a paisagem arquitetónica do Caramulo, numa linha de continuidade 

com as formas e os materiais que moldam a memória coletiva da serra. 

A valorização patrimonial deste complexo não passou somente por um 

argumento temporal pois, com a passagem do tempo, a degradação do 

Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda constituiu um cancro na urbe, tal como a 

grande maioria dos edifícios de combate à tuberculose.  

O estado devoluto do edifício exigiu também uma certa operação de 

restauro que, não tendo o mesmo carácter de uma intervenção num edifício 

monumental, deixou assim liberdade criativa no processo de conceção. 

Onde outrora, num lugar atrasado e longe do mundo, na encosta 

voltada a nascente, se instalou a Estância Sanatorial do Caramulo, é proposto 

o Termal SPA do Caramulo, fruto de uma reconversão ao “princípio original”. 

A reconversão ao “princípio original”, para além se surgir como linha 

condutora e conceptual ao nível da função terapêutica é aplicada também ao 

nível formal, com o objetivo de aproximar o edifício à bela construção de 

montanha que outrora existiu.  

 

 
 

Figura 52 – Reconversão ao princípio original 
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Fruto de necessidades não planeadas, o Sanatório Dr. Jerónimo de 

Lacerda, foi sofrendo acrescentos de anexos que o descaracterizaram. A grande 

base do projeto passou pela aproximação à primeira fase de construção. A 

limpeza desse espaço público autoriza a que a passagem se torne mais fluida e 

direta, servindo ainda para criar pequenas zonas de estar exteriores. Em relação 

à principal frente do edifício, é proposta apenas a demolição da árvore de 

grande porte que se encontra em frente à entrada do hotel, dando lugar a uma 

praça completamente aberta para a paisagem, encerrada pelo miradouro. 

O projeto do “hotel spa” aponta a uma completa experiência sensorial. 

Projetado com a finalidade de “viver a montanha”, usufruindo dos “bons ares” e 

rejuvenescendo com as capacidades da água e do sol. Em suma, são seguidas 

as pisadas da estudada arquitetura heliotrópica, com a exclusiva intenção de 

“apenas” mudar a terapêutica. 

Conhecida a pertença de uma vasta rede de lençóis freáticos desde a 

criação da Estância Sanatorial, cuja água evidenciava excelente pureza e 

qualidade, surge agora o seu aproveitamento para fins terapêuticos. As 

infraestruturas da captação e distribuição da água termal surgem como 

consequência do exclusivo acesso que os sanatórios em tempos tiveram. 

O spa/saunas integram-se num novo complexo proposto, onde a ideia 

passou por criar uma “caverna” ou “pedreira”, como estrutura. Trabalhando com 

a paisagem natural, as saunas situam-se abaixo de um teto verde, enterrado na 

encosta, não perturbando a imagem central do edifício. Ao nível do rés-do-chão, 

foram projetadas todas as funções públicas do equipamento, reservando aos 

pisos superiores, tal como no passado, as áreas destinadas ao descanso. 

 

 
 

Figura 53 – Integração da área termal no edifício histórico  
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Os espaços projetados servem para que os visitantes desfrutem e 

redescubram os antigos benefícios das águas. As combinações de luz e 

sombra, espaços abertos e fechados e elementos lineares criam uma 

experiência integralmente sensitiva e restauradora. A distribuição informal 

oculta dos espaços internos é um cuidadoso caminho de circulações que 

levam os visitantes a certos pontos pré-determinados, permitindo a exploração 

de todas as áreas.  

O hotel contempla todo o conforto e espaços de lazer com vista a 

proporcionar uma estadia completa aos usuários, onde o detalhe é reduzido 

ao essencial e a simplicidade dos acabamentos pretende clarificar a 

formalidade da imagem original do edifício.  

Todo o projeto é realizado com a intenção de uma reutilização 

contemporânea do  edifício,  regressando   a   um   princípio   terapêutico   que 

necessita única e exclusivamente de repouso e aproveitamento das 

características do local. Quanto ao futuro, permanece incerto, contudo esta 

nova medida terapêutica (termal spa) apresenta maiores condições para 

perdurar no tempo do que a tuberculose. 

 

 
 

Figura 54 – Reutilização contemporânea do edifício, planta Rés-do-chão. 
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O sucesso desta intervenção no património destinado agora à indústria 

hoteleira surge também perante a ideia de tornar o edifício apetecível aos 

investidores, principalmente numa perspetiva lucrativa. 

Acreditamos que esta intervenção no Sanatório Dr. Jerónimo Lacerda, 

recupera, regenera e busca o equilíbrio entre arquitetura e natureza, 

difundindo a vila e transformando-a num local atrativo, competitivo e 

povoado, fazendo com que esta vá de encontro com as potencialidades que 

outrora teve. 

Esta intervenção surge como uma tentativa de impulso para região, 

promovendo o seu desenvolvimento, dando origem a um novo “cluster” turístico 

que seja o mote para a abertura de estabelecimentos hoteleiros, comércio, 

serviços e industria, que após o encerramento da estância se foram encerrando, 

trazendo novamente pessoas para a vila, quer moradores, quer turistas, 

revivescendo-a. 

Estamos certos, que este edifício “pivô” pode ser dinamizador não 

somente do lugar, mas sim de toda a Estância Sanatorial do Caramulo. 
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Conclusões 
 

 

Escolhido o tema da Arquitetura Heliotrópica, este trabalho traduz uma 

profunda pesquisa sobre as suas práticas e fundamentos, incidindo este sobre a 

arquitetura sanatorial. Esta dissertação procurou as origens e os interesses que 

levem à salvaguarda deste património edificado, almejando a sua intervenção 

arquitetónica sem corromper o seu significado cultural. 

Podemos afirmar que esta dissertação se tornou bastante enriquecedora 

em termos pessoais, pois, vários foram os temas explorados pela primeira vez, 

proporcionando assim alcançar uma série de novos conhecimentos e novas 

maneiras de ver, analisar e praticar arquitetura. Este trabalho de investigação 

mostrou mais uma vez que a arquitetura tem a habilidade de harmonizar a 

tradição e vanguarda, memória e vontade de mudança, estando disposta 

entre o passado e o futuro, almejando sempre novas formas de transformação 

e forças de evolução constantes. 

A pesquisa documental e a recolha de textos, permitiram reconstituir 

com maior precisão os principais momentos da história da arquitetura 

sanatorial heliotrópica, salientando para além das respostas arquitetónicas, as 

vivências e memórias que lhe estão associadas. Este trabalho evidencia a 

relação entre saúde e arquitetura. 

Foi indispensável para esta dissertação, a pesquisa e estudo 

aprofundado sobre a arquitetura sanatorial, desde a sua origem e 

desenvolvimento tanto a nível internacional como nacional, tornando-se uma 

numa base indispensável, pois permitiu concluir que a tuberculose foi 

realmente responsável pela criação de uma nova tipologia arquitetónica e 

que essa mesma tipologia é, de certa forma, um testemunho do 

desenvolvimento da arquitetura moderna ao longo da primeira metade do 

século XX.  

A partir do facto de que a tuberculose era realmente contagiosa e da 

certeza que era possível combate-la, a mesma desencadeou uma série de 

modificações tanto a nível cultural como também social, transformando assim 

os hábitos da sociedade e adaptando o património construído.  

A tuberculose teve uma presença tão significativa nos hábitos e nas 

formas de habitar que até fomentou a configuração de uma arquitetura 

antituberculose.  
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O sanatório surge como uma tipologia arquitetónica, capaz de prevenir 

o contágio da doença, onde as preocupações que estes tipos de edifícios 

exigiam, foram sendo interiorizadas, até serem aplicadas na maioria das 

habitações. 

Esta dissertação procurou o modelo arquitetónico ao nível funcional e 

programático da arquitetura sanatorial com vista a responder ao seu valor 

patrimonial. Verificamos também que a construção destes edifícios introduziu 

novas preocupações a nível arquitetónico, como por exemplo a iluminação e 

ventilação natural, a relação exterior/interior e a adoção de materiais 

higiénicos específicos. Como forma de conclusão, a Arquitetura Heliotrópica e 

a evolução do modelo sanatorial caracteriza-se como um edifício protegido 

dos ventos e orientado a sul para um espaço aberto. Onde a configuração da 

célula do quarto tinha que responder com objetividade ao facto do paciente 

viver inúmeras horas imobilizado na posição horizontal. 

Os princípios arquitetónicos que caracterizavam os modelos estudados 

eram a organização complementar de funções individuais e coletivas; a 

repetição do módulo destinado ao paciente; uma grande permeabilidade 

interior/exterior; os sistemas passivos de ventilação; a relação fulcral de todos os 

espaços com o sol; a forte exigência da iluminação natural; a escolha 

prudente dos materiais que diminuísse o risco de contágio e por fim a relação 

de habitar do homem com a natureza.  

Em Portugal, estes edifícios foram desenvolvidos de certa forma a partir 

de uma troca internacional de ideias e através do resultado prático de uma 

relação entre Arquitetura e Medicina. A maioria deste património exibe um 

grande valor arquitetónico e histórico, como é o caso da Estância Sanatorial 

do Caramulo.  

O enquadramento e a contextualização histórica de toda a Estância 

Sanatorial do Caramulo, viabilizou uma real perceção da história, da memória 

do lugar e do caso de estudo, de forma a perceber o contexto e o valor que o 

Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda teve durante o seu trajeto como sanatório.  

Os modelos internacionais foram fundamentais em tempos para a 

criação e interpretação dos modelos nacionais. Recorrendo novamente à 

história dos modelos mais preponderantes, objetiva-se que nos tempos atuais 

estes voltem a ser estudados pelas suas reconversões de sucesso. 
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A proposta de reconversão apresentada pretende ser um estímulo para 

outros edifícios que, tal o Sanatório Dr. Jerónimo de Lacerda, apresentam um 

valor incalculável e, apesar disso, continuam devolutos, parados no tempo 

onde o que resta é apenas a sombra do que um dia representaram. 

É fundamental evocar a memória dos edifícios, através da matéria 

acumulada ao longo da história, assim este trabalho elaborou-se com a 

consciência de que a arquitetura têm que responder à recuperação do 

património esquecido. 
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