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PATRIMÓNIO DESTRUÍDO EM BENEFÍCIO DE INTERESSES IMOBILIÁRIOS
A transformação em condomínio privado, do antigo Convento dos Inglesinhos, em pleno Bairro Alto, junto ao Hospital S.
Luís, que ainda está em curso, mereceu, desde o seu anúncio público, em 2003, as mais fortes vozes de contestação
por parte dos moradores da zona, da Junta de Freguesia de Santa Catarina e de algumas figuras públicas. As obras
destruíram já partes importantes do convento. De uma "residência para idosos" o projecto "evoluiu" para um
"loteamento de luxo", ao sabor dos interesses do imobiliário e perante a passividade da autarquia.

O processo tem início quando a Câmara Municipal de Lisboa, ainda em 2000, não exerce o direito de opção sobre este
edifício, construído no século XVII, como seminário para jovens católicos ingleses, e que nos anos 80 seria comprado
pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). O edifício acaba por ser vendido ao grupo Amorim Imobiliário, que
consegue ver aprovado, em 2003, pela Câmara de Lisboa e pelo Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR),
um projecto para a sua transformação numa espécie de "lar" para idosos. Refira-se que o projecto actual, já que o inicial
sofreu várias alterações, só veio a ser licenciado pelo actual executivo municipal.

O projecto imobiliário para o convento, que ronda o investimento global de cerca de 20 milhões de euros, foi
apresentado publicamente, em Setembro de 2004, quando já se encontrava em fase de obra, levantando uma vez
mais, entre os residentes, as maiores críticas, já que o uso a dar ao antigo convento não estava claro nessa altura. Não
houve qualquer consulta pública, nem qualquer diálogo com os residentes, a quem o projecto foi apresentado como
facto consumado.

Os moradores contestaram a falta de intervenção do IPPAR neste processo, nomeadamente, pela não classificação do
edifício em causa, permitindo assim a sua parcial destruição, porque receavam que o novo projecto viesse a desvirtuar o
próprio Bairro Alto, para além de poderem estar em risco a estabilidade dos próprios edifícios envolventes e a segurança
dos moradores.

Os residentes defenderam recuperação do edifício seiscentista, para uso e fruição de todos os cidadãos, avançando então
com uma Providência Cautelar contra o projecto do Grupo Amorim, que alertou para o perigo de destruição do jardim, de
um muro pombalino, da antiga cozinha do convento e dos coros da igreja, e ainda para o risco da obra poder prejudicar
a estabilidade dos prédios vizinhos, bem como a forma do sítio.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa acabou por rejeitar a providência cautelar, em Abril de 2005, por «não ter
ficado provado o fundado receio de constituição de uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil
reparação para os interesses».

Viria a verificar-se que o projecto, encomendado pela Amorim Imobiliário ao arquitecto Carlos Travassos, previa, na
verdade, a construção de um condomínio fechado com 42 fogos com tipologias entre T1 e T3, e duas caves de
estacionamento com capacidade para 70 veículos, num total de 6.900 metros quadrados de construção, uma transformação
que em nada correspondia com o que fora anunciado pela CML para aquele espaço, e que acentuou o coro de protestos
dos moradores sobre a obra.
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O projecto de Carlos Travassos previa a preservação dos muros em quase toda a sua extensão, a chaminé do refeitório e
a igreja, dois espaços ajardinados e as espécies arbóreas, à excepção de um lódão.

As suspeitas dos moradores, viriam a ser acentuadas por todo um clima de secretismo que envolveu as próprias obras.
Recorde-se que, já em pleno ano de 2006, o vereador do Bloco de Esquerda, José Sá Fernandes, cuja transformação
em complexo habitacional contestou em tribunal, e viria a denunciar que o projecto inicial da obra não estava a ser
respeitado em muitas das suas componentes, foi impedido, por diversas vezes de entrar no perímetro da construção, pela
própria Amorim Imobiliária.

Durante as obras foram também constantes as perturbações causadas aos residentes nas redondezas do convento quebras de electricidade, passagem de veículos pesados, ocupação de via pública com estaleiro de materiais, etc. Entre
os cidadãos mais críticos sobre este processo destacam-se o cineasta Fonseca e Costa, residente no bairro, o arquitecto
Raul Hestnes Ferreira e o pintor João Abel Manta, que chegaram a integrar um grupo de moradores que interpelou, a
Assembleia Municipal de Lisboa sobre o processo.

Os apelos dos moradores não ficaram por aqui. Tendo em conta que o objectivo inicial do projecto, e nomeadamente o
seu cariz beneficente havia desaparecido, em virtude da construção do referido "condomínio de luxo", os residentes
contestaram a própria venda do edifício por parte da SCML, solicitando, através de uma carta ao Cardeal-patriarca de
Lisboa, a eventual anulação do negócio, que não se verificou.

Os residentes chegaram também a entregar na Assembleia da República um dossier sobre o projecto imobiliário.
Organizou-se também uma vigília e foi lançada uma petição na Internet, que reuniu mais de três mil assinaturas,
entregues no IPPAR e na CML.

Perante as críticas dos residentes, a CML e o IPPAR sempre garantiram que a intervenção no edifício iria preservar as
suas características históricas e patrimoniais, apesar de não se tratar de um imóvel classificado, mas que se encontra
abrangido pelas zonas de protecção do Aqueduto das Águas Livres e do Palácio Pombal.

Por seu turno, o Instituto Português do Património também assegurou que a igreja ali existente será mantida e
restaurada, assim como as características fundamentais do antigo edifício, que iriam sofrer apenas «pequenas alterações
no exterior» sendo «adaptado no seu interior para habitação».

Sabe-se hoje que as obras efectuadas levaram à derrocada do muro exterior do Convento, da chaminé do edifício, que o
edifício principal foi totalmente "esventrado" e que as trapeiras foram removidas. Os jardins suspensos do Convento foi
destruído, as árvores arrancadas, a ala virada à estreita Rua Nova do Loureiro foi descaracterizada. O restauro ou
reabilitação anunciadas ficaram-se pelas promessas dos responsáveis.
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