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APRESENTAÇÃO 

 

Entre o compromisso e a inovação:  

o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva 

 

Procura-se aqui compreender o modo de pensar e fazer a Arquitectura na primeira 

metade do século XX através de três momentos na obra de Porfírio Pardal Monteiro. 

Investiga-se o que está na origem dos novos conceitos que permitiram assimilar 

conteúdos universais sobressaindo o carácter gradual da apropriação e transformação 

do fazer arquitectura. 

Através da investigação de três obras em diferentes períodos tem-se consciência que 

estas se enquadram numa civilização em mudança e que se está a criar para o futuro. 

Realça-se uma consciência ética, que arquitectos como Porfírio Pardal Monteiro 

sentiram à semelhança de outros que criaram a Modernidade nos séculos XIX e XX. 

A nossa ligação a estas obras e a descoberta de um sentido que as torna universais, 

como objectos a ser vividos e referências ricas para o presente e para o futuro, 

transporta-nos para a descoberta do modo como foram, e como se desenvolveram 

metodologias de projecto a respeito dos resultados obtidos. Assim, tem-se perfeita 

consciência que o caso português é específico, mas isso não nos inibe de admitir o 

acesso pleno à obra arquitectónica enquanto possuidora de um carácter universal. 

 

Palavras-chave: Modernidade, Porfírio Pardal Monteiro, Compromisso ético, Inovação 

  



 

  



 

PRESENTATION  

 

Between commitment and innovation:  

the route of Porfírio Pardal Monteiro 

 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva 

 

The intention here is to understand the way of thinking and doing architecture in the 

first half of the twentieth century through three stages in the work of Porfírio Pardal 

Monteiro. Investigating what caused the new concepts that allowed assimilate universal 

contents protruding the gradual nature of the appropriation and transformation of 

making architecture. 

Through the investigation of three works in different periods it becomes aware that they 

are part of a civilization that is changing and is creating for the future. Emphasis an 

ethical consciousness that architects like Porfírio Pardal Monteiro felt like others who 

created the modernity in the nineteenth and twentieth centuries. 

Our connection to these works and the discovery of a sense that becomes universal, 

as objects to be experienced and rich references to the present and the future, takes 

us to the discovery of the way they were, and how they developed design 

methodologies about the results. Thus, it has been well aware that the Portuguese 

case is specific, but it doesn’t inhibit us from admitting the full access to architectural 

work while possessing a wildcard. 

 

Keywords: Modernity, Porfírio Pardal Monteiro, Ethical Commitment, Innovation  
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação pretende estudar a relação entre o compromisso ético e a 

inovação na metodologia projectual situando-os no panorama arquitectónico português 

da primeira metade do século XX esperando compreender como se desenvolveu e 

afirmou, uma forma de criar arquitectura que se afirmará nas gerações seguintes.1  

Deste modo, abordaremos o percurso e as consequentes transformações na obra de 

Porfírio Pardal Monteiro2 (1897-1957). Um arquitecto que soube, acima de tudo, aliar 

estes dois conceitos em prol de uma melhor compreensão do papel do Arquitecto para 

com a exaltação da Arquitectura Nacional, a Arquitectura Portuguesa, que deveria 

definir um perfil cultural concreto e paralelo, à procura, que se vinha a desenvolver um 

pouco pelos principais centros de cultura europeus. 

Entende-se que a sua Obra, com uma imagem inovadora e actual, resulta do empenho 

em levar a arquitectura portuguesa para um patamar mais elevado, estabelecendo 

uma relação mais próxima à boa arquitectura que se fazia lá fora.  

Existe, assim, o duplo desejo de uma pesquisa interna fundada na autenticidade e a 

consciência do desenvolvimento de uma cultura arquitectónica europeia com a qual se 

quer dialogar de igual para igual, nomeadamente pela apropriação dos valores do 

Estilo Internacional que poderiam, então, ser assimilados. 

Desde a sua formação, com referência ao ensino Beaux Arts, passando por um 

período conturbado entre o fim da 1ª República (1910-1926), pela Ditadura Militar 

(1926-1933) e o surgimento do regime do Estado Novo (1933-1974), a sua linguagem 

arquitectónica, com diversas características formais, sofre uma transformação 

evolutiva. Pode-se dizer que esta se reflecte em três fases do seu percurso 

profissional. 

                                            
1
 Inclusivamente na actualidade, a qual no entanto não é objecto do presente estudo. 

2
 Porfírio Pardal Monteiro, professor e arquitecto português da primeira metade do século XX, destacou-

se no panorama arquitectónico português com uma imagem inovadora nos seus edifícios. A sua Obra 
caracteriza-se pela solidez, com referência à formação classicizante em perpetuar as suas obras 
eternamente e pela monumentalidade, como resposta à necessidade em afirmar a sua arquitectura. Esta 
serviu também como requisito à arquitectura do regime do Estado Novo. Vencedor de inúmeros prémios 
de arquitectura, destacam-se 5 Prémios Valmor. Refira-se ainda que foi um dos percursores da afirmação 
do papel do Arquitecto em Portugal. 
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Numa primeira fase, após conclusão do curso e com uma certa indefinição enquanto 

Arquitecto, este adopta duas linguagens na projecção de edifícios. Uma de estilo3 

ecléctico4, com referência à sua formação, e outra de estilo Art Déco5, com referência 

à Secessão Vienense6 com a qual viria a tomar conhecimento através de revistas e, 

posteriormente, de viagens. 

A segunda fase, coincidente com o desaparecimento da 1ª República e com o 

processo de desenvolvimento, e implantação, da Ditadura Militar e posteriormente do 

regime do Estado Novo, ocorre no final da década de 1920 e prolonga-se pela década 

de 1930. Nesta fase este autor adopta uma linguagem de estilo modernista7, 

característico da Arquitectura Moderna que já se desenvolvia em Portugal. Este 

período, caracterizado como o auge da sua produção, possibilitou a Porfírio Pardal 

Monteiro alcançar um lugar prestigiado entre os principais arquitectos da primeira 

metade do século XX onde atinge um forte grau de afirmação na sua Obra. 

A terceira e última fase do percurso profissional de Porfírio Pardal Monteiro, 

coincidente com um grau de maturidade alcançada em final de carreira, surge no 

período pós Segunda Guerra Mundial. Este período marca uma fase de maior abertura 

em relação à Arquitectura Moderna reproduzida no território nacional. Entende-se que 

nesta fase o arquitecto atinge, finalmente, o tão desejado equilíbrio entre a boa 

arquitectura que se fazia lá fora com a arquitectura que se fazia cá dentro, resultando 

                                            
3
 “Para começar, há que assinalar a palavra estilo […] descreve sempre o momento culminante de uma 

época, ou seja o cume da montanha.” (Wagner, 2010, p.27) Refira-se que esta é a definição que melhor 
clarifica os estilos arquitectónicos apresentados durante a presente dissertação. 
4
 Abordaremos este estilo arquitectónico, o Ecletismo, aquando da investigação do Templo Adventista, o 

primeiro caso de estudo da presente dissertação. 
5
 O estilo Art Déco, abreviatura da expressão francesa Arts Décoratifs, representa uma forma de 

actualização das artes utilitárias para quem não tinha coragem de abdicar da decoração aplicada e de 
adoptar um funcionalismo radical. Esta, afectando várias artes, foi uma mistura de estilos e de 
movimentos do século XX. Apresenta um rigor geométrico, de linhas verticais, dando a sensação de que 
o edifício era mais alto. 
6
 Este movimento surgido em 1897 na Áustria, pelo pintor Gustav Klimt, foi uma iniciativa de protesto com 

o desejo de romper com o tradicional, a atitude conservadora e provinciana, que até então dominava a 
vida artística em Viena. Estes pretendiam a separação radical da tradição académica. Dentro dos 
principais arquitectos destacam-se Otto Wagner, Joseph Hoffmann e Joseph Olbrich. Este último iria ter a 
seu cargo a projecção do edifício que serviria de exposições deste movimento, o Palácio da Secessão 
construído em 1898, em Viena de Áustria. O edifício destaca-se pela sua organização de planta em cruz 
grega, com volumes simples e uma esfera na cobertura do Foyer, esta coberta com folhas de louro 
dourado. Estas folhas encontram-se também nas pilastras e nos nichos, na frente do edifício, bem como 
nas fachadas laterias.  
7
 Abordaremos este estilo arquitectónico, a Arquitectura Modernista, aquando da investigação da Igreja 

Nossa Senhora de Fátima, o segundo caso de estudo da presente dissertação. 
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num exercício único, no qual abordaremos como o último caso de estudo deste autor, 

com uma linguagem fortemente referenciada ao Estilo Internacional8. 

A par da transformação evolutiva da linguagem arquitectónica de Porfírio Pardal 

Monteiro, o seu compromisso ético e a inovação na sua metodologia projectual são 

denominadores comuns das suas bases; “base” esta entendida como a Identidade do 

arquitecto que se desenvolve e afirma a partir da sua cultura ecléctica. 

Para uma melhor compreensão desta investigação, a presente dissertação 

desenvolve-se em três partes através das quais é possível identificar uma linha 

orientadora de modo a alcançarmos o objectivo por nós proposto. 

Assim, na primeira parte, pretende-se enquadrar a formação e o percurso de Porfírio 

Pardal Monteiro no contexto político-cultural vigente em Portugal na primeira metade 

do século XX. Esta investigação tem como objectivo, compreender o modo de fazer e 

pensar a arquitectura que definiram este arquitecto, ou seja, revelar a sua experiência 

de vida profissional e o modo como foi inovador naquele contexto. 

Considerando o arquitecto cunhado por uma personalidade particular, marcado por 

determinadas vivências e memórias9 – consolidação de uma identidade cultural -, 

procuramos assim, na segunda parte desta investigação, abordar três obras deste 

autor. A selecção dos diferentes casos de estudo10, eleitos numa ordem cronológica 

pré-definida, pretende abranger obras representativas das diferentes fases da vida 

deste autor (início da carreira, a meio do percurso e a última obra). 

Nesta lógica de um percurso de vida, foram seleccionados o Templo Adventista (1923-

1924), um caso de estudo paradigmático de um estilo arquitectónico que conheceu 

várias influências, a Igreja Nossa Senhora de Fátima (1934-1938), uma obra bastante 

contestada devido à sua modernidade alcançada na dimensão conceptual e o Hotel 

Ritz (1952-1959), uma obra com claras referências ao Movimento Moderno 

vocacionada para o Homem e para a Sociedade do século XX. 

                                            
8
 Abordaremos este estilo arquitectónico, o Movimento Moderno – Estilo Internacional, aquando da 

investigação do Hotel Ritz, o terceiro caso de estudo da presente dissertação. 
9
 As memórias resultam das experiências vividas. Deste modo compreendemos que “O real não é só o 

mundo físico. Os valores também o são. E a memória também o é.” (Manoel, 2012, p.33) 
10

 Entende-se que os três casos de estudos e o Projecto III, a abordar na presente dissertação, são 
respostas sobre o Projecto para equipamentos. O Templo Adventista e a Igreja Nossa Senhora de Fátima 
são equipamentos religiosos para a prática, e reunião, do culto. O Hotel Ritz é um equipamento hoteleiro 
que surge na sequência do desafio e consequente resposta para a capital do Império – Lisboa. O projecto 
final, elaborado na cadeira de Projecto III, é entendido como um equipamento cultural para Odivelas. 
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É importante em todos os casos de estudo perceber as raízes de cada um - as suas 

influências -, de modo a compreender as correspondentes opções de projecto. Assim, 

procurou-se enquadrar conjuntamente, com a perspectiva histórica, a sua significância 

dos estilos arquitectónicos que melhor definem estas três obras. Este método foi para 

nós um enorme desafio. Não pelo facto de não haver informação suficiente mas sim 

pelo contrário. A complexidade da tarefa corresponde à consolidação de toda a 

informação recolhida e transcrevê-la estruturadamente neste trabalho final de curso. 

Deste modo esperamos ter sido concisos nos factos apresentados. 

Entendemos que “A crítica só é construtiva se tiver a totalidade do problema em 

consideração.” (Mendelsohn, 2010, p.108) 

Refira-se ainda que abordaremos as metodologias projectuais e não as artes 

decorativas que complementam as obras. 

De modo a dar suporte teórico ao estudo baseámo-nos na recolha e investigação de 

material escrito e gráfico de cada caso de estudo, a par de uma visita às obras. Este 

material é maioritariamente constituído por peças do autor, memórias descritivas11 e 

outros textos críticos, tal como ensaios de investigadores e críticos que estudaram as 

respectivas obras vertentes da arquitectura.12 

Todo este processo de fazer arquitectura, alicerçado na metodologia de projecto de 

Porfírio Pardal Monteiro, permitiu-nos reflectir sobre como devemos abordar e intervir 

quer em edifícios que fazem parte da nossa história, pré-existências da nossa cultura, 

estabelecendo-os como fonte de referência entre o passado, presente e futuro, quer 

na renovação cultural da cidade através de obra nova. 

Assim, na terceira, e última parte da presente dissertação, é apresentado o projecto 

elaborado no âmbito da unidade curricular de Projecto III de 5º ano, onde se reflectem, 

                                            
11

 Inserimos em anexo as respectivas memórias descritivas dos três casos de estudo, elaboradas por 
Porfírio Pardal Monteiro. No caso do Hotel Ritz optou-se por colocar, apenas, a memória descritiva do 
Projecto e não a do Anteprojecto visto que colocámos, na presente dissertação, algumas citações sobre 
esta última para complementar e reforçar algumas opções do arquitecto. 
12

 Petter Collins, no seu livro, Los Ideales de la Arquitectura Moderna, refere que para haver uma história 
da arquitectura é necessário recorrermos à teoria para a melhor compreendermos: “No hay arquitectura 
sin teoria, sin crítica ni sin ideologia de esta misma arquitectura. Ni puede haber una historia de la 
arquitectura si una paralela historia de la teoria, de la crítica y de las ideologias arquitectónicas.” (Collins, 
1998, p.4) “Não há arquitectura sem teoria, sem crítica e sem ideologia da mesma arquitectura. Nem pode 
haver uma história da arquitectura sem uma história paralela à da teoria, da crítica e das ideologias 
arquitectónicas.” (Tradução nossa) 
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a nosso ver, influências no modo de projectar estabelecendo a ponte entre o 

património edificado e as questões que se colocam na contemporaneidade. 

Procurámos assim, através da preservação do conjunto edificado original, transformá-

lo de modo a suportar novas exigências e necessidades adequadas ao seu uso. A 

metodologia do projecto de 5º ano levou-nos a desenvolver uma reflexão sobre o 

modo de pensar, que facilitou e abriu caminho para a compreensão da metodologia 

projectual dos arquitectos portugueses do início do século XX, extraindo-se destas 

estratégias projectuais uma reflexão sobre os vários caminhos e horizontes para o 

exercício da arquitectura no século XXI. 

Compreende-se que a Obra de Porfírio Pardal Monteiro é um percurso pessoal, mas é 

também um «edifício» que vai sofrendo diferentes aperfeiçoamentos que traça um 

percurso evolutivo e que constrói história, no que contribui para um sentido geral da 

compreensão da história da arquitectura, do modo como o traço do projecto a constrói. 
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2. PORFÍRIO PARDAL MONTEIRO: CONSOLIDAÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “Salazar tentou tudo o que pôde para 

continuar de costas voltadas para o que se 

passava no resto do mundo, […] para não 

trazerem ideias e hábitos perturbadores das 

«políticas de bons costumes» […].” 

 
PEREIRA, Luís Manuel Pires (2012) – Arquitectura 

Portuguesa anos 30-50, atitude e crise de elementos – 

elementos para a construção de um percurso. Lisboa, p.54 



Entre o compromisso e a inovação: o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva   32 

2.1. A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO NOVO 

A vida portuguesa do início do século XX foi marcada por uma forte instabilidade 

política. Durante a Primeira República13 a desordem dominou todas as instâncias da 

vida política: Parlamento, Presidência de República e Governo. 

Segundo Oliveira Marques14 (1933-2007), esta situação não começou apenas em 

1910 com a implantação da República. Nas últimas décadas da Monarquia já se vinha 

assistindo a uma excessiva rotatividade a nível governativo. Multiplicam-se as eleições 

de tal forma que, nos 76 anos de constitucionalismo monárquico, estatisticamente a 

duração média das legislaturas foi entre um ano e oito meses.15 

A situação, no entanto, agravou-se com a República, desde logo porque à 

instabilidade parlamentar veio a acrescentar-se a do chefe de Estado o qual passou, 

também ele, a ser eleito através de eleições. A durabilidade dos governos agravou-se 

ainda mais e a prática política não era favorável ao regular funcionamento das 

instituições: o parlamento interferia sistematicamente na vida governativa, com 

obstruções, pedidos de explicações e votos de desconfiança. 

A forte oposição que a República irá exercer contra os católicos, sobretudo pela mão 

de Afonso Costa16 (1871-1937), estará também na base de uma série de episódios de 

grande agitação social, tendo em conta que as populações rurais estavam 

tradicionalmente ligadas, e mesmo ideologicamente dependentes, da Igreja. 

Neste contexto de grandes dificuldades sociais e políticas deflagra a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), na qual Portugal acaba por participar, apesar das muitas 

opiniões em sentido contrário. 

                                            
13

 A Primeira República Portuguesa foi o sistema político vigente entre a revolução republicana de 5 de 
Outubro de 1910 e o golpe de 28 de Maio de 1926, que deu origem à Ditadura Militar. Este período foi 
marcado pelas sucessivas divergências internas. 
14

 António Henrique Rodrigo de Oliveira Marques foi um destacado professor universitário e historiador 

português. 
15

 No seu livro, História de Portugal – das revoluções liberais aos nossos dias, António Marques destaca a 
desordem política que assolou Portugal no final do século XIX e início do século XX, ao mesmo tempo, o 
autor refere que esta desordem reforçou o atraso cultural que o país apresentou no decorrer do novo 
século. 
16

 Afonso Augusto da Costa foi advogado, professor universitário, doutrinador e político republicano 

(parlamentar, estadista e diplomata). Foi um dos principais obreiros da implantação da República em 
Portugal e uma das figuras dominantes da Primeira República. 
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Em plena Primeira Guerra Mundial no seio do maior descontentamento, dá-se a 

implantação da ditadura militar de Sidónio Pais17 (1872-1918). Personagem 

carismático, que conquistou a mais profunda admiração por parte de alguns sectores 

sociais mas, ao mesmo tempo, o ódio profundo de outros. O seu regime não 

conseguiu evitar a crescente confusão política e administrativa, acrescido das 

perseguições políticas que geraram um clima de desconfiança e receio. Sidónio Pais 

acabará por ser assassinado em 1918. 

Em 28 de Maio de 1926, o general Gomes da Costa18 (1863-1929), um dos mais 

prestigiados heróis da Primeira Guerra Mundial, revolta-se em Braga e com o apoio da 

maioria do Exército depõe o governo e inicia o regime político que viria a dar origem 

ao Estado Novo19. Este desenvolver-se-á verdadeiramente a partir de 1928 e do ponto 

de vista ideológico implantar-se-á fortemente a partir de 1932/33. 

O aparecimento deste regime que se intitulou a si próprio como Estado Novo – o termo 

foi cunhado por volta de 1930 – está ligado a um intrincado conjunto de razões e de 

pressões políticas e sociais, tanto internas como internacionais. Para além da 

influência externa20, internamente os grupos católicos faziam pressão no sentido da 

criação de condições de estabilidade no país. É o caso de grupos como o CADC 

(Centro Académico de Democracia Cristã), de que o futuro ditador António Oliveira 

Salazar21 (1889-1970) foi secretário-geral, e do Centro Católico, onde Salazar também 

participou. 

O «Estado Novo» […] seria social e corporativo. A sua célula de base encontrar-se-ia 

na família, os seus elementos fundamentais nas corporações morais, económicas e 

intelectuais, onde os interesses de patrões e empregados se harmonizariam com vista 

a um interesse comum «nacional». Seguindo a doutrina integralista, Salazar rejeitava a 

luta de classes como algo de inevitável, considerando-a antes como opondo-se 

frontalmente aos princípios do Estado Novo. (Marques, 1973, p. 292) 

                                            
17

 Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais foi um militar político que, entre outras funções exerceu 

cargos de deputado, de embaixador e de presidência, entre eles a presidência da República, onde 
exerceu o cargo de forma ditatorial. É pois, o autor do esboço da concepção fascista do Estado Português 
em 1917. 
18

 Manuel de Oliveira Gomes da Costa foi um militar e político português. É nomeado como o décimo 

presidente da República Portuguesa e o segundo da Ditadura Nacional. 
19

 Estado Novo, é o nome do regime político autoritário que vigorou em Portugal, desde a aprovação da 
Constituição de 1933 até à Revolução de 25 de Abril de 1974. Também chamado por salazarismo, em 
referência a António de Oliveira Salazar, o seu fundador e líder, o regime foi criado por razões ideológicas 
e propagandísticas, e quis assinalar a entrada numa nova era. 
20

 A política adoptada pelos países que centravam-se nos regimes totalitários como por exemplo, a 
Espanha de Franco, a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. 
21

 António de Oliveira Salazar foi um professor e político português de influência fascista. Foi a principal 

figura de destaque e o promotor do Estado Novo. Institui a censura e a polícia (PIDE) durante o seu 
período de ditadura. Católico, manteve a separação entre o Estado e a Igreja. 
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Em 1928, Salazar, é convidado para assumir a pasta das Finanças a convite de 

Vicente de Freitas22 (1869-1952). Este aceita o lugar propondo como condição a 

fiscalização dos orçamentos de todos os ministérios e ter o direito de veto sobre os 

respectivos aumentos de despesas. Impôs uma forte austeridade e um rigoroso 

controlo de contas, conseguido pelo aumento dos impostos e a diminuição das 

despesas públicas. Reduziu os custos de trabalho, baixando os salários em termos 

reais e nominais, manteve ou aumentou as jornadas de trabalho conseguindo assim 

um saldo orçamental positivo logo no final do primeiro ano de mandato. Esta proeza, 

de equilíbrio orçamental, através dos enormes sacrifícios realizados por toda a Nação, 

valer-lhe-ia o título de «Salvador da Pátria»23. 

As dificuldades do País durante a I República não vão permitir, por seu turno, uma 

expansão da construção, nem por parte do Estado – para o qual o principal problema 

seria sempre o do equilíbrio orçamental, ou seja, o da redução do gasto público, 

particularmente sensível a partir de 1919 – nem por parte da aristocracia ou da 

burguesia endinheirada que, por uns anos de insegurança, se retrairá em relação a 

investimentos em bens duradouros e, mais ou menos, sumptuários. (Portas, 2008b, 

p.171)  

Dois anos mais tarde, Salazar é nomeado Presidente do Conselho de Ministros 

acumulando esse cargo com o de Ministro das Finanças. Enquanto a situação 

financeira recuperava, o Presidente do Conselho tecia uma teia que o tornava cada 

vez mais poderoso e, aproveitava as lutas entre as diferentes facções da Ditadura, 

especialmente entre Monárquicos e Republicanos, para consolidar o seu poder e 

ganhar maior prestígio. 

Em 1933 Salazar elabora uma constituição, a convite do General Carmona24 (1869-

1951) e, para aparentemente lhe conferir um carácter menos autoritário, isto é, para 

fazer crer que era de facto uma constituição com uma base de apoio alargada e não 

um conjunto de princípios impostos por si, fez depender a sua aprovação de um 

plebiscito, em que até as abstenções contavam como votos a favor. 

                                            
22

 José Vicente de Freitas foi um militar, cartógrafo e político português ligado ao golpe de 28 de Maio de 

1926 e ao governo da Ditadura Nacional que se lhe seguiu. Republicano conservador e inspirador da 
União Nacional. 
23

 Durante o “Período de ditadura financeira, Salazar conseguiu equilibrar o orçamento, e ainda um 
programa de Obras Públicas adoptando ainda uma postura de crescente intervenção no mundo 
empresarial, sempre dentro dos sagrados princípios da manutenção dos equilíbrios financeiros, 
económicos e sociais que caracterizariam o pensamento salazarista e a durabilidade do regime: um 
desenvolvimento industrial que não subvertesse o mundo rural, nem desencadeasse uma urbanização 
hostil, salvaguardando o povo português e um regime salarial que ao não alternar o nível de vida, não 
criava tensões sociais incontroláveis.” (Bártolo, 1998, p.8) 
24

 António Óscar de Fragoso Carmona foi um militar e um governante, como primeiro-ministro e 

presidente da República Portuguesa (primeiro da Ditadura e do Estado Novo). 
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Salazar exerce o poder de forma absolutamente autoritária. Surgia assim a tendência 

antidemocrática do regime que rejeitava os conceitos de liberdade individual e a 

proibição da organização partidária e democrática. Aos poucos o regime conseguia a 

disseminação de uma mentalidade dominante que valorizava acima de tudo a 

contenção e a humildade como valores. O regime emerge como uma ditadura do 

chefe de governo, com o progressivo esvaziamento dos poderes do presidente da 

República e da Assembleia Nacional. 

É instituída a censura em todas as múltiplas expressões: jornais, revistas, livros, mais 

tarde a rádio, o cinema, a televisão e a pintura25. Estas são alvo de escrutínio, muitas 

publicações são proibidas, apreendidas e os seus autores incomodados26. A censura 

levou ao desenvolvimento de uma forma de cripto transmissão por parte dos autores e 

de compreensão e subentendimento por parte do público, gerando cumplicidades 

interessantes e utilizações desconfiadas e despropositadas do lápis azul27 da censura. 

O desenvolvimento cultural foi muito prejudicado pelo excesso de centralização do 

governo e pela sua constante desconfiança, além da acção castradora exercida pela 

censura. Muitos intelectuais tinham de se deslocar ao estrangeiro para tomar contacto 

com as obras que se faziam e divulgavam pelo mundo. Muitos eram proibidos de 

publicar, banidos dos seus lugares nas universidades e a investigação era inexistente. 

Apesar de teimarem em manter-se actualizados e acompanharem os movimentos da 

sua época, eram impedidos de transmitir os seus conhecimentos e a sua comunicação 

tinha de ser truncada ou camuflada. Os intelectuais fechavam-se assim numa elite 

cujos contactos com a população eram cada vez mais distantes. 

Deste modo, culturalmente instalou-se uma tendência dominante para o nacionalismo, 

procurando as raízes de um Portugal rural, reagindo contra a cultura cosmopolita que 

dominara os finais do século XIX. 

                                            
25

 “Salazar tentou tudo o que pôde para continuar de costas voltadas para o que se passava no resto do 
mundo, procurando até impedir o turismo que despontava um pouco por todo o lado e, impedindo os 
europeus de nos visitarem para não trazerem ideias e hábitos perturbadores das «políticas de bons 
costumes», mesmo que as portas abertas ao turismo, significassem uma fonte de receitas.” (Pereira, 
2012, p.54) 
26

 Surgia a necessidade de um refúgio proteccionista por parte do Estado, uma escapatória face a uma 
Europa que se industrializava demasiadamente depressa para um país maioritariamente rural subjugado 
às grandes potências europeias. 
27

 O «lápis azul» foi o símbolo da censura e da época da ditadura portuguesa do século XX. Os censores 
do Estado Novo usavam um lápis de cor azul nos cortes de qualquer texto, imagem ou desenho a publicar 
na imprensa. Para proteger a ditadura, os cortes eram justificados como meio de impedir e limitar as 
tentativas de subversão e difamação. 
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A Nação era, no entendimento de alguma historiografia nacionalista do Estado Novo, 

anterior ao Estado. À volta de Afonso Henriques ter-se-iam conglomerado as vontades 

das gentes, num espírito de independência bem anterior à sistematização das 

instituições e à formação do reino independente. […] O Estado Novo sempre enfatizou 

a idade da independência nacional e as idades das fronteiras estáveis como um dos 

argumentos mais apologéticos da valorização da Nação. (Lira, 2003, p. 4) 

O factor político assume deste modo, grande importância na definição de uma política 

da Arquitectura28, determinada por um conjunto de sinais, originando uma acção 

directa desse poder sobre o programa para as artes e para a arquitectura. O sucesso 

do modelo de estado que Salazar pretendia, passou pela institucionalização de todos 

os sectores da sociedade, com vista a uma autonomia e a uma identidade próprias; 

por isso, inaugura-se um tempo da imagem, em que os símbolos políticos – como 

instrumentos de uma política de massas – eram mais eficazes que quaisquer 

discursos didácticos. 

Definidas as linhas e métodos gerais de uma política cultural29, é criado o Secretariado 

de Propaganda Nacional (SPN), chefiado por António Ferro30 (1896-1956). Este 

organizaria o sistema suportado em três bases fundamentais: a primeira consistia no 

uso da cultura como meio de propaganda, como fachada da nacionalidade, ou seja, os 

movimentos culturais deviam ser orientados no sentido de glorificar o regime e o seu 

ideólogo; a segunda foi a tentativa de conciliar a velha tradição e os antigos valores 

com a modernidade daquele tempo, o que significava colocar a cultura ao serviço de 

uma ideologia nacionalista, unindo a tradição dos navegadores, santos, cavaleiros 

com as ideias modernistas e futuristas do próprio Ferro; a terceira e última teve como 

objectivo a tentativa de estabelecer uma cultura nacional e popular com base nas suas 

raízes e nos ideais do regime.31 

                                            
28

 “[…] é que a Arquitectura, na precisa medida em que encarna directamente para a apresentar a 
arquitectónica política e ideológica da sociedade, não se mostra a si própria. O que mostra é a sociedade. 
É a sociedade, é o centro de onde o poder irradia e por referência ao qual o mundo se ordena; é, nos 
seus alicerces e na sua memória de pedra, o momento em que a história se inaugura.” (Freitag, 2004, 
p.20) 
29

 “Modos de pensar, de intuir, de sentir e de agir, maneiras de transmitir e de herdar, processos de criar, 
globalizam a cultura, responsabilizando-a em termos de simbolização diferencial.” (França, 1997, p.163) 
30

 António Joaquim Tavares Ferro homem de cultura multifacetada, estendeu a sua actividade ao 
jornalismo, à ficção e à actividade política. Foi o editor a revista Orpheu, órgão ligado aos elementos do 
primeiro modernismo. Não completou o curso de Direito, que trocou pelas letras e pelo jornalismo, tendo-
se destacado nos jornais O Século, Diário de Lisboa e Diário de Notícias e O Jornal. Salazar, rendido ao 

seu talento, confia-lhe a direcção do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN). Nesse cargo, António 
Ferro define e impõe a «Política do Espírito» onde exerce um modelo fascista de raiz italiana, procurando 
fazer de algum modo uma pedagogia no âmbito da cultura. 
31

 Aquando da sua inauguração, Salazar afirmou que o Secretariado de Propaganda Nacional “tinha sobre 
si grande missão – elevar o espírito da gente portuguesa no conhecimento do que realmente é e vale, 
como grupo étnico, como meio natural, como força de produção, como capacidade civilizadora, como 
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Se por um lado a arquitectura portuguesa foi ao longo da sua história, consequência 

de factores políticos, sociais, económicos, culturais, técnicos e profissionais que 

determinariam as condições e processos de desenho que produziram as obras, por 

outro, temos que entendê-la como matéria dotada de especificidade que levaram a 

uma prática disciplinar singular. Portugal acabaria por adoptar uma linguagem estética 

personalizada definindo uma identidade para a arquitectura portuguesa realizada 

nesta época32. Esta estava suportada ideologicamente pela “Política de Espírito”33, à 

qual os arquitectos envolvidos corresponderam. 

Uma outra importante figura tem um papel determinante neste contexto cultural - 

corresponder à exaltação da arquitectura do Estado - Duarte Pacheco34 (1899-1943). 

Enquanto Ministro das Obras Públicas e Comunicações, possibilita aos arquitectos a 

manifestação de uma linguagem arquitectónica que sustentasse a nova imagem de 

Portugal. Neste período a arquitectura construída revela o posicionamento variado dos 

arquitectos e artistas perante as orientações instauradas dos órgãos do regime, uns 

mais colaboracionistas, outros mais resistentes, sem que no entanto se perdesse 

qualidade no traço da arquitectura. Além de um conjunto marcante de edifícios foram 

                                                                                                                                
unidade independente no concerto das nações”. Era uma instituição útil, um Secretariado que tinha como 
obrigação “não ser injusto para ninguém”, inventada numa época em que devia a todo o custo ser evitada 
a estagnação da meditação e da ponderação. Era uma criação que se impunha, pois era preciso que 
alguém se preocupasse “em contrapor ao facto singular a universalidade dos factos, o caso nacional ao 
caso pessoal”. Era uma batalha a travar, “contra o erro, a mentira, a calúnia ou a simples ignorância, de 
dentro ou de fora”. 
32

 “De todas as formas de arte, aquela que com maior atitude exprime todo o progresso científico de uma 
idade histórica determinada, que melhor traduz a ideologia ou as condições de vida de uma geração, e a 
que com maior verdade reflecte as condições económicas de cada época, é, sem dúvida, a Arquitectura. 
Todas as fases de crescimento, ou de decadência estão bem vincadas na Arquitectura; - não é por acaso 
que a Arquitectura é considerada o «reflexo das sociedades».” (Vital, 2008, p.198) 
33

 Como outros poderes autoritários, o salazarismo utilizou a arte para a sua propaganda e o seu 
prestígio. António Ferro, à cabeça dos serviços de propaganda do regime, foi o artesão duma possível 
coerência entre as necessidades propagandistas do poder e o desenho de linhas estéticas e artísticas. 
Com a «Política do Espírito», que inclui iniciativas como a «Campanha do bom gosto», António Ferro 
consegue ao mesmo tempo utilizar o mundo das artes para a promoção da ideologia salazarista e impor 
alguns traços e processos identificáveis, senão como «estética salazarista», pelo menos como um 
«estilo» assemelhável aos requisitos do Estado Novo. A partir da busca imoderada da harmonia, utiliza-se 
um modernismo estilizado para a reapropriação duma ruralidade, como do passado histórico do país. 
Procedeu-se à criação dum país mítico com a maquilhagem do real. Entendia-se que a cultura poderia 
transformar-se num poderoso instrumento de poder ao serviço do Estado, nomeadamente na construção 
de uma retórica cultural onde os conflitos sociais são harmonizados em torno de grandes desígnios 
nacionais. 
34

 Duarte José Pacheco tirou o curso de engenharia pelo Instituto Superior Técnico (IST), onde foi 

professor e Director. Aos 29 anos é nomeado Ministro da Instrução Pública no governo de Vicente de 
Freitas (1869-1952). Será o responsável pela construção do campus do IST, para o qual convida Porfírio 
Pardal Monteiro. Em 1932, é convidado por Salazar para Ministro das Obras Públicas e Comunicações, 
cargo que viria abandonar e retomaria em 1938 acumulando com a presidência da Câmara Municipal de 
Lisboa. Nas duas vezes em que foi Ministro, a sua intervenção viria a transformar o panorama das obras 
públicas e consequentemente o da arquitectura. Numa primeira, entre 1933-26 uma fase modernista, e 
uma segunda, 1938-43, numa fase historicista e academizante. 
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desenvolvidas inúmeras propostas e planos de desenvolvimento para todo o país, 

privilegiando-se a capital do Império - Lisboa. 

Surge assim um inegável investimento do Estado em termos de arquitectura, através 

da chamada Política de Obras Públicas35. Política certamente ambígua, talvez mesmo 

envenenada, mas real que proporcionou aos arquitectos acederem à encomenda 

pública com uma abundância e numa dimensão que inegavelmente lhes marcava uma 

situação profissional nova e, por essa via, também um novo e incómodo 

comprometimento. Seriam os arquitectos que exploravam a linguagem modernista a 

ser chamados para responder às necessidades do poder. O regime transmitia através 

de uma campanha nacionalista de desenvolvimento, uma imagem de progresso e 

renovação exaltando os valores nacionais, contraditória do perfil estético e ideológico 

que adoptaria posteriormente. A utilização desta expressão nas construções oficiais 

tornar-se-ia modelo para a iniciativa privada. 

 
Ilustração 1 - Salazar, Duarte Pacheco e António Ferro, as figuras da imagem cultural 
de um país, no discurso inaugural do Secretariado de Propaganda Nacional. (Arquivo 
Mário Soares – Fotografias Exposição Permanente, 1933) 

 
Ilustração 2 - Pavilhão de Honra e de 
Lisboa, Exposição do Mundo Português 
1940. Projecto elaborado por Luís Cristino 
da Silva. 

Deste modo, Duarte Pacheco e António Ferro foram os principais percursores da 

política cultural do Estado Novo.36 

                                            
35

 A «Política de Obras Públicas» foi fundamental para o restauro da Nação no âmbito da actividade 
governamental salazarista. Esta baseou-se num inegável investimento público na criação de escolas, de 
barragens hidroeléctricas, aeroportos, estradas, pontes, edifícios públicos e hospitais. Assistiu-se a uma 
industrialização do país.  
36

 “A união de objectivos, entre estas duas personalidades, veio a permitir a consumação de um primeiro 
estágio de afirmação modernista. Se António Ferro estabelece um nível de discurso fundado na evolução 
culturalista, Duarte Pacheco avança para um discurso pragmático mais orientado para a execução de um 
conjunto de obras e planos considerados indispensáveis para uma creditação do regime ao proclamado 
progresso sócio-económico.” (Lebre, 2001, p.92) 
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Nas entrevistas de 193337, parece bastante claro que António Ferro tentou 

verdadeiramente não (a)trair os artistas para a colaboração com o Estado Novo, mas 

sim atrair o Estado Novo para a colaboração dos artistas. Ferro tentou colocar o 

Estado Novo perante a obrigação de um envolvimento com a arte moderna e 

genericamente à sua obrigação cultural. António Ferro pretendia premiar artistas que, 

dentro dum indispensável equilíbrio, maior inquietação revelassem, estimulando os 

artistas de modo a evitar que excessos da inquietação artística conduzissem à 

«loucura das formas». 

Se Salazar era o ideólogo do regime, António Ferro e Duarte Pacheco eram os homens 

da imagem e da execução Seriam eles que, através de actuações culturais e de 

reclame, ou através da materialização de um amplo projecto de obras públicas e de 

produção de instrumentos, tentariam transportar a cultura e o sentimento do povo ao 

encontro das ideias de Salazar. (Medina, 1993, p.50) 

Em 1940 todos os olhares estavam concentrados na Exposição do Mundo Português38 

[Ilustração 2 e 3], cuja realização estava a cargo de Arnaldo Ressano Garcia (1880-

1947), Presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes. Pretendia-se criar o estilo 

português. Era tempo de abandonar devaneios modernistas e de exaltar o espírito 

patriótico, procurando enaltecer a cultura portuguesa, representando todo o tipo de 

construções nacionais, reproduzindo-se obras tradicionais, monumentais mas sem 

grande durabilidade. Na exposição procurava-se submeter pelo aparato. 

A Exposição do Mundo Português e toda a polémica gerada em torno da sua 

realização, liderada pelo coronel Arnaldo Ressano Garcia, presidente da Sociedade 

Nacional de Belas Artes, que, elogiando as teorias estéticas nazis, se opunha 

vigorosamente aos artistas modernos e à arte moderna, marcam uma inflexão 

monumentalizante e celebrativa no discurso da estética modernista. […] acabam, não 

                                            
37

 Novembro-Dezembro 1932: Salazar concede uma série de cinco entrevistas a António Ferro entre fins 
de Novembro e princípios de Dezembro de 1932, foram publicadas no “Diário de Notícias" entre 19 e 24 
de Dezembro. Ferro dividiu-as em sete grandes capítulos. As entrevistas: Primeira: discurso de 23 de 
Novembro; Segunda: censura a imprensa, comunismo, capitalismo, as direitas, as esquerdas, reforma 
agrária; Terceira: ditadura portuguesa e fascismo; Quarta: obra financeira, crise geral, problema colonial; 
Quinta: educação, família, novo estatuto constitucional, partidarismo. Foram posteriormente, Fevereiro de 
1933, publicadas livro – Salazar, o homem e a sua obra - com um longo prefácio da autoria de Salazar. 
38

 A encomenda da Exposição do Mundo Português, para a comemoração do duplo centenário da 
formação da nacionalidade e da restauração (1140-1640) ocorreu em 1938 com o objectivo de ser 
inaugurada em 1940. Para a sua execução, o Ministério das Obras Públicas e Comunicações alterou o 
curso da linha férrea na Avenida da Índia, expropriou terrenos, desalojou habitantes e demoliu 
considerável número de construções e, em 11 meses, construiu uma cidade histórica feita de estuque, 
madeira, gesso e papel. No acto da sua inauguração, Duarte Pacheco afirmou: “Erguer em escassos 
onze meses com recursos diminutos – agravadas as dificuldades próprias do empreendimento com as 
que resultaram do conflito europeu e do inverno passado excepcionalmente rigoroso e complicado – o 
quadro que os vossos olhos embevecidos vão contemplar dentro de momentos pode parecer um milagre, 
e é, sem dúvida, um êxito fulgurante”. Com esta exposição, o Estado Novo definiu de modo categórico a 
sua opção tradicionalista, regionalista e passadista no campo da arquitectura. Entende-se como o 
momento onde o regime consolidou a sua imagem.  
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só cronologicamente, os anos 20 e os anos 30 na arquitectura portuguesa, como o 

modernismo que neles se completara. (Tostões, 1995, p.525)  

A exposição liderada pelo arquitecto Cottinelli Telmo39 (1897-1948) contou com a 

participação de numerosos arquitectos, escultores e pintores.40 Esta estendeu-se na 

margem ribeirinha do Tejo junto a Belém, e simbolizava a simbiose entre a «Política do 

Espírito» de Ferro com as Obras Públicas de Duarte Pacheco. 

 
Ilustração 3 – Vista Panorâmica da Exposição do Mundo Português (Lisboa, 2014) 

A Exposição do Mundo Português surgiu num contexto de glorificação da 

nacionalidade através da evocação de oito séculos de História e de celebração do 

Império, numa procura identitária. A sua realização foi ao mesmo tempo a 

demonstração da capacidade civilizadora de Portugal e uma forma de se impor ao 

mundo, como Nação. Foi objectivo principal, assumir-se como uma enorme mostra da 

missão civilizacional universal de Portugal no mundo e forma de celebrar o 

ressurgimento da Pátria no quadro do apogeu do nacionalismo pretendido pelo Estado 

Novo. 

O sentido celebrativo da força do regime e das suas realizações concentrava-se no 

vasto espectáculo da Exposição do Mundo Português que coroou as Comemorações 

dos Centenários, procurando-se com uma escala monumental exaltar os feitos pátrios 

construindo o discurso da grandiosidade nacional e pondo significativamente termo ao 

primeiro modernismo, com a sua arquitectura inovadora absorvida por estilizações de 

índole historicista. […] Eleita uma área ao longo da faixa ribeirinha de Belém, o 

programa centrava-se na Praça do Império, desenhada defronte ao Mosteiro dos 

Jerónimos que juntamente com a Torre de Belém constituíam elementos inspiradores. 

Cottinelli projecta umas das portas monumentais, distribuindo uma série de gigantescas 

aberturas enquadradas por altas colunas recriando estilizados desenhos de guerreiros, 

utilizando sabiamente uma composição de grande impacto imagético e o Padrão das 

                                            
39

 José Ângelo Cottinelli Telmo foi um arquitecto modernista que se destacou na primeira metade do 

século XX em Portugal. O auge do seu papel, enquanto arquitecto, culminou com a nomeação de 
Arquitecto-Chefe da Exposição do Mundo Português em 1940. 
40

 Entre eles encontram-se nomes sonantes como os arquitectos Cottinelli Telmo, Luís Cristino da Silva, 
João Simões, Veloso Reis Camelo, Porfírio Pardal Monteiro, Rodrigues Lima, Carlos Ramos, Jorge 
Segurado e Raúl Lino e os escultores Leopoldo de Almeida e António Duarte. 
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Descobertas, reconstruído aquando das Comemorações do Infante em 1960. Mas o 

símbolo mais vigoroso da Exposição é certamente o Pavilhão da Honra e «de Lisboa» 

desenhado por Cristino da Silva, limite nascente da nova Praça e o seu remate, 

jogando em face do Pavilhão dos Portugueses no Mundo de Cottinelli no remate 

oposto, ambos desenhados em longos paralelepípedos assinalados por vigorosas 

torres de expressão estilizadamente modernista, marcando um desejado espaço 

imperial num «acto de espírito e de arte». Lançando a problemática dos nacionalismos 

articulada com a imagem de monumentalidade mais consentânea com a marcação que 

o regime nessa altura desejava fazer, conjugando de um lado a política «de espírito» 

de António Ferro com as obras públicas de Duarte Pacheco, a Exposição do Mundo 

Português assinala um marco de inflexão na procura de uma vanguarda. (Tostões, 

1995, p.526)  

Como discurso doutrinário, viria a ser um exercício rigoroso de uma gestão política 

que, além de saber o que quer, sabe o caminho a que pretende chegar. Foi a 

obsessão por uma especificidade da arquitectura nacional, imediatamente 

identificável, que esteve na idealização desta exposição. Tal objectivo apoiou-se num 

conjunto de códigos e símbolos, conferindo-lhes um sentido de originalidade 

determinada. Nela deparamo-nos com a imponência, o recurso ao carácter 

monumental como mecanismo glorificador onde confluem as características de índole 

historicista e ruralista. Será em torno duma dimensão plástica, suportada nos seus 

elementos apelativos e numa combinação de passado, presente e futuro, que o 

Estado Novo organizou a significação do seu discurso.41 

Este acto comemorativo é consequência da construção, confirmação e sedimentação 

de um poder que procura uma idealização e assim tornar-se na “Verdade”42. O Estado 

Novo, através desta exposição, veicula as novas directrizes para a representação dos 

seus ideais como meio de transmissão ideológica. 

Ao propor uma identidade nacional, construída em grupos específicos, codificando as 

práticas sociais, persegue-se a consolidação de uma ordem uniformizante. Assim 

durante a vigência do Estado Novo, assiste-se à difusão de uma imagem nacional 

caracterizada por um país rural, de pequenos proprietários, católico e com uma cultura 

                                            
41

 Como critério característico da Exposição do Mundo Português, os edifícios mais notáveis tinham uma 
linguagem moderna, com recurso a coberturas planas e a sobreposição de volumes. No entanto, para 
«controlar» essa rejeição de assumir as premissas do Movimento Moderno, aos pavilhões foram 
acrescentados símbolos nacionalistas.  
42

 “As dimensões «Poder» e «Verdade» quando assumem uma convergência resultam numa lógica: a 
verdade não existe fora do poder ou sem poder. Assim sendo, o Estado Novo, tendo em conta a sua 
durabilidade, em diversos momentos, reflecte essa convergência […], podemos afirmar que este regime 
percepcionou de forma objectiva, as linhas construtoras do campo simbólico, dando privilégio à sincronia 
em detrimento da diacronia, reconhecendo que a verdade é constituída a partir das verdades 
reconhecidas. Não deixou contudo de recorrer à diacronia em situações pontuais, fundamentalmente na 
conceptualização da «alma nacional».” (Pereira, 2012, p.58). 
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popular resumida ao fado e às touradas e, a partir destes, pese o antagonismo 

provocado na elite intelectual, um estereótipo de representação nacional.  

O sentimento de identidade é gerado pela ideia de que a nação é uma comunidade 

simbólica consequentemente compartilhada por um grande grupo de indivíduos, o que 

dá a esse grupo, um sentido de pertença. Esta premissa viria permitir ao Estado Novo 

neste processo, marcado pela transformação do imaginário colectivo (campanha de 

mentalização colectiva) num instrumento regulador do quotidiano, a construção de uma 

identidade nacional unificadora capaz de acomodar as diferenças, tornou-se pela 

conjuntura, um mecanismo central do poder. (Pereira, 2012, p.59) 

No final da década de 1940, a arquitectura integra a componente ideológica do 

Movimento Moderno. Ocorre uma agitação cultural que se traduz na afirmação da 

Arquitectura Moderna como um problema político. Os temas propostos para reflexão 

da classe no 1º Congresso Nacional de Arquitectura43, assimilam os três vectores do 

Movimento Moderno referenciados nos conceitos mais radicais e modelos formais 

ortodoxos. Para além da actualização da matriz construtiva e formal baseada nas 

conquistas estruturais entretanto operadas, os arquitectos modernos do pós-guerra 

passam a reivindicar a arquitectura como condensador social. Incorpora-se na práxis a 

consciência de uma responsabilidade no quadro de uma produção arquitectónica que 

tem que estar ao alcance do maior número de pessoas. Reivindica-se a intervenção a 

uma outra escala que não a do edifício isolado, isto é, o direito à escala da cidade e do 

território.44 

Em Lisboa só no início dos anos 50 se abrem novas perspectivas aos jovens 

arquitectos que nos conjuntos urbanos, na nova habitação, nos equipamentos 

escolares, exprimem tendências de modernidade. A primeira metade da década é 

dominada pela dimensão social da profissão, pela crença na arquitectura como 

«condensador social», na linha da ortodoxia dos CIAM (Congressos Internacionais de 

Arquitectura Moderna), baseada formalmente no «estilo internacional» e 

ideologicamente no funcionalismo. (Tostões, 1995, p.532)  

O final dos anos 40 trouxe também o fim da «Política do Espírito». O afastamento de 

António Ferro do S.N.I.45 foi a queda total da política cultural do regime. Apesar 
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 Congresso organizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos. Ocorreu na Sociedade Nacional de 
Belas Artes, em Lisboa a 28 de Maio a 4 de Junho de 1948. Tinha como temas programados: “A 
arquitectura no plano nacional” e “O problema português da habitação”. Abordaremos, mais 
detalhadamente, este Congresso no terceiro caso de estudo, o Hotel Ritz, da presente dissertação. 
44

 Apesar de dizerem que se deveria conciliar a modernidade com a tradição, a verdade é que os 
governantes do Estado Novo impuseram algumas limitações. Assim, em 1948 muitos arquitectos vão 
criticar a posição do regime nesta área, afastando-se assim da política arquitectónica oficial. 
45

 Este organismo foi criado em 1933, como Secretariado de Propaganda Nacional. Mais tarde em 1945, 
este adoptou a designação de Secretariado Nacional de Informação (S.N.I.). 
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da censura ter continuado a ser intransigente, o fim da mesma política deu a Portugal 

uma diversificação de correntes, ideias e expressões maiores no campo cultural. 

Em suma, a política cultural do Estado Novo estruturou-se em torno de símbolos que 

visavam transmitir a imagem que se pretende veicular de uma sociedade ruralista, 

interna face a uma sociedade industrial, além fronteiras46. A produção desta imagem 

dependia em parte do aproveitamento dos discursos pré-existentes, ou seja, das 

verdades prévias e cristalizadas. A contribuição da intelectualidade oitocentista para a 

promoção e entendimento da cultura popular foi importante para que durante o Estado 

Novo, esta se tornasse matriz para a compreensão da “filosofia portuguesa”47, 

tornando-se claro o seu valor incontornável enquanto referencial. Os modos de vida do 

povo formulavam a cultura popular, o que na prática definia um património cultural, 

elemento importante enquanto manifestação de um espírito nacional, que legitima um 

projecto político e que o Estado Novo enuncia como objectivo. É notório a procura de 

um modelo que fizesse a síntese entre o fascínio de uma vida rural, embora 

estereotipados e a recuperação de valores históricos e simbólicos, o que apela à 

redescoberta e valorização dos feitos e personagens do passado, visando um 

renascimento da nação - conceito fundamental durante o período do Estado Novo. 

Mas, não menos importante que a criação desta imagem de regime é o facto de a 

definição dos volumes dos edifícios, tal como o assumir das suas superfícies, 

reflectem claramente uma lógica compositiva da Arquitectura Moderna. Em si, esta 

referência é um exercício de liberdade e a sua adaptabilidade para as particularidades 

culturais de um país foi questão que não viria a ser abandonada. O que se questionará 

será a natureza dos valores culturais que enraízam uma cultura.  

  

                                            
46

 No discurso inaugural do Secretariado de Propaganda Nacional, António Ferro refere: “A arte, literatura 
e a ciência constituem a grande fachada duma nacionalidade, o que se vê lá de fora”.  
47

 Segundo António Ferro, a “filosofia portuguesa” consistia na originalidade da racionalidade do pensar 
português, no qual só os portugueses a podiam compreender. 

http://www.citi.pt/cultura/politica/25_de_abril/censura.html
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2.2. PROCESSO MENTAL E A PRÁXIS MODERNISTA NA OBRA DO 

ARQUITECTO 

2.2.1.FORMAÇÃO 

Porfírio Pardal Monteiro [Ilustração 4, 5 e 6] foi um dos arquitectos pioneiros da 

primeira geração modernista portuguesa. Natural de Pêro Pinheiro, nasce a 16 de 

Fevereiro de 1897. O arquitecto “ […] não nasceu num berço de «ouro» mas de 

«pedra».” (Caldas, 1997, p.25)  

Descendente de uma família de canteiros, este meio foi, com certeza, determinante na 

sua opção de vida e, mais concretamente, na expressão de solidez patente nas suas 

obras mesmo quando a pedra não estava à vista para o sugerir. 

 
Ilustração 4 - Fotografia de Porfírio 
Pardal Monteiro após concluir o curso em 
1919. (Tostões, 2009) 

 
Ilustração 5 - Porfírio Pardal Monteiro no 
final da década de 1940 (Tostões, 2009) 

 
Ilustração 6 - Porfírio Pardal Monteiro em 
1956. (Tostões, 2009) 

Seu pai, Pedro Manuel Pardal Monteiro48 (1862-19??), tinha uma relação 

profissional49, chegada - pode-se dizer que criou uma amizade -, com o Mestre José 

Luís Monteiro50 (1848-1942), que como ele era descendente de canteiros, e também 

                                            
48

 Pedro Manuel Pardal Monteiro, canteiro de profissão, casa-se com Mariana Gertrudes em 1886 e têm 

seis filhos, incluindo Porfírio Pardal Monteiro, o mais novo dos irmãos. 
49

 Na época era habitual o arquitecto escolher a pedra directamente com os canteiros. Mas não só. Após 
o corte em peças, era necessário aprovar o «casar» das mesmas. Para tal, as pedras eram estendidas no 
chão da oficina para o ensaio da estereotomia proposta no projecto. A escolha do modo como o veio é 
casado entre cada pedra é determinante para o desenho final. 
50

 José Luís Monteiro destaca-se na sua qualidade de arquitecto, como expoente de uma época e de 

uma cultura, pela acção multifacetada empreendida como professor da Escola de Belas Artes de Lisboa, 
como projectista e como membro da Sociedade dos Arquitectos Portugueses. A sua vida oscilou entre a 
memória romântica novecentista e o eclectismo do século xx. 
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de Ventura Terra51 (1866-1919). Esta amizade, partilhada com o filho, suscitou grande 

admiração entre os arquitectos.  

Desde criança alimentei o desejo de ser arquitecto. Ao meu espírito de criança a 

pessoa de Ventura Terra na veneração de meu pai afigurava-se como uma divindade, 

um sol que brilhava sobre todo. […] Durante o tempo que frequentava a escola de 

Belas-Artes, meu pai levava-me às vezes a casa dum grande amigo seu, de quem dizia 

dever o seu maior apoio para a sua vida de industrial. Era esse homem excepcional o 

arquitecto Ventura Terra. Meu pai, que tinha uma grande veneração por este homem, 

educara os filhos nessa veneração. Eu fui, de todos, aquele que mais sentiu esse culto, 

talvez por ser dos irmãos aquele que mais conviveu com Ventura Terra. […] Assim fui 

alimentado no meu espírito a ambição de vir a ser arquitecto. Quando aos sete anos 

vim para Lisboa estudar o objectivo era esse e assim meu pai encaminhou os meus 

estudos nesse sentido. Assim vim pois a tomar contacto com Ventura Terra, o Senhor 

Terra como respeitosamente, em minha casa e portanto na sua ausência, todos lhe 

chamávamos. (Monteiro, 2009a) 

Em 1910, Porfírio Pardal Monteiro deixa aos seus irmãos a continuação da indústria 

familiar e ingressa na Escola de Belas Artes de Lisboa, primeiro no curso geral, e em 

1912 inicia o curso de arquitectura onde foi aluno do Mestre José Luís Monteiro. Foi 

ainda colega de Luís Cristino da Silva52 (1896-1976), que já frequentava o 2º ano e 

também de Cottinelli Telmo que entra no ano seguinte e com quem estabelece uma 

amizade que perdurará pela vida fora. 

Durante o curso estagia no atelier de Ventura Terra onde resolveu programas para 

edifícios hipotéticos. Estes eram apenas meros exercícios arquitectónicos, 

desenvolvendo sempre o edifício em planta53 e só depois desta resolvida passava à 
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 Miguel Ventura Terra tirou o curso de Arquitectura na Escola de Belas Artes do Porto e após a 

conclusão deste partiria para Paris como bolseiro, mas tal como outros artistas da sua geração “ […] 
levaram algo que lhes seja pessoalmente colectivo, que com o leite materno tenham podido beber na 
terra que lhes é própria – que seja, em suma um indestrutível sinal da nossa identidade cultural.” (França, 
1997 p.52) Autor de uma vasta obra de arquitectura de linguagem ecléctica, este foi a principal referência 
na obra de Porfírio Pardal Monteiro. 
52

 Luís Ribeiro Cristino da Silva foi um dos arquitectos pioneiros do movimento moderno em Portugal. 

Autor do Capitólio, o primeiro edifício de cariz modernista em Portugal, foi também autor da Praça do 
Areeiro, um projecto com alusão ao nacionalismo do Estado Novo. 
53

 A Obra de Otto Wagner, uma das influências de Porfírio Pardal Monteiro, carece desta metodologia 
projectual. Wagner defende: “Uma vez concebida a ideia base, é importante enumerar de forma clara e 
simples as necessidades que correspondem ao programa edificatório, para poder conceber o esqueleto 
da obra. A configuração da planta, já que se tratará em primeiro lugar de um edifício, terá de adaptar-se à 
dita lista com o objectivo de criar empiricamente – mediante sucessivas translações e transformações dos 
espaços e das suas formas – uma solução o mais clara, axial e o mais simples possível, até conseguir 
uma planta académica, um tipo construtivo. Toda a ordem da planta, simples e encerrada em si mesma, 
será sempre acompanhada de êxito, facilitará a posterior orientação no edifício e comportará a sempre 
desejada redução dos custos da construção. Está claro que a formalização exterior da obra deverá 
ajustar-se às mesmas pautas. Se esta maneira de proceder é recomendável em todo o projecto 
arquitectónico, é imprescindível nos edifícios monumentais e nos concursos (se se albergar esperanças 
em ganhá-los). Sempre haverá que se considerar como um erro grave adaptar ou inclusive chegar a 
sacrificar a estrutura interior em benefício da imagem exterior. Neste caso a mentira é inevitável e a forma 
resultante produzirá o mesmo efeito repulsivo.” (Wagner, 2010, p.32) 
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composição dos alçados, prática que Porfírio Pardal Monteiro seguirá para sempre. No 

entanto este modo de resolução é claramente pragmático e oposto aos ensinamentos 

dogmáticos da Escola de Belas Artes de então. 

O método de projecto eleito pelo arquitecto, era como vimos, dar primazia à solução 

em planta. Este método permitiu-lhe resolver primeiro, a organização interna dos 

espaços, os percursos das pessoas dentro deles e a distribuição da luz natural. […] 

Depois de resolvida a primeira parte do problema arquitectónico, então Porfírio Pardal 

Monteiro resolvia a segunda, que era a relação do edifício com a cidade, desenhando 

os alçados e privilegiando enfiamentos visuais de ruas. (Pacheco, 1998, pp. 209-210)  

Se com o Mestre José Luís Monteiro, na cadeira de Arquitectura Civil54, aprendeu a 

dominar Vignola55 (1507-1573) [Ilustração 7], o Renascimento e as ordens clássicas, 

através de um ensino académico e teórico56 com Ventura Terra, talvez o arquitecto 

que maior influência teve na sua formação inicial, repensou a arquitectura adoptando 

princípios racionalistas, dos quais ressaltava o relevo atribuído à funcionalidade que 

caracterizou a sua forma de projectar e a forma de construir, ou seja, a ligação estreita 

entre a construção e o desenho que veio a caracterizar a sua actuação projectual ao 

longo da sua vida. 

Sobre a metodologia de ensino de José Luís Monteiro, Fátima Ferreira refere, no livro 

sobre a obra do arquitecto: 

Mestre Monteiro soube apetrechar os novos alunos com uma consistente base 

clássica, a que recebera em Paris, introduzindo ao mesmo tempo uma certa 

modernização no ensino, mais particularmente na cadeira de Arquitectura Civil, que 

leccionou durante longos anos. (Ferreira, 1990, p.11) 

                                            
54

 Durante a reforma de 1911-31, José Luís Monteiro é nomeado Director, e ao mesmo tempo exerce a 
docência na cadeira Arquitectura Civil entre 1881-1929, na Escola de Belas-Artes em Lisboa. 
55

 Giacomo Barozzi da Vignola foi um Arquitecto maneirista italiano. Escreveu Regola delli cinque ordini 
di architettura, sobre as ordens arquitectónicas clássicas, grande referência do academismo no ensino 
durante mais de trezentos anos. 
56

 Segundo Augusto França, “O ensino de mestre José Luís Monteiro, apoiado em Vignola e Garnier, era 
cada vez menos operante.” (França, 1974, p.117) 
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Ilustração 7 – “As cinco ordens” – 
Regola delli cinque ordini di 
architectura. (Vignola, 1562) 

 
Ilustração 8 – Villa La Rotonda. Projectada por Andrea Palladio, arquitecto Maneirista, e 
construída entre 1566 e 1580. 

Deste modo, é perceptível a comunhão de interesses entre Ventura Terra e Porfírio 

Pardal Monteiro. Ambos partilhavam uma enorme capacidade de trabalho e força de 

realização. Ambos norteavam a sua arquitectura por critérios de racionalidade e 

funcionalidade. Enquanto Ventura Terra transmitia uma inovação mais parisiense, e 

era prático, José Luís Monteiro transmitia um ensino mais teórico e académico57, de 

impulsos inovadores. Sobre estes dois professores Porfírio Pardal Monteiro diria mais 

tarde: 

Que Mestre Monteiro nasceu para ser professor. Ventura Terra, outro grande arquitecto 

que a morte levou ainda relativamente novo, artista de excepcionais qualidades de 

inteligência é o homem a quem, sob o ponto de vista da acção profissional, os 

arquitectos portugueses mais devem. (Monteiro, 1942) 

Deste modo, “Valorizando a planta sobre a fachada, Ventura Terra forneceu a Pardal 

Monteiro, em sentido literal e figurado, a base para a aventura modernista […].“ 

(Tostões, 2009, p.32) Este último, mais tarde, confessaria que não foi a aprendizagem 

académica que fez dele um moderno, pelo contrário: 

Todos os meus companheiros de escola sabem, e eu não tenho nenhuma dúvida em 

confessá-lo, que não fui influenciado durante o curso por qualquer corrente de 

modernismo ou de rebeldia contra a sediça expressão neoclássica oficial e 

obrigatoriamente seguida na Escola de Belas-Artes. A própria formação e mentalidade 

dos meus dois mestres, José Luís Monteiro e Ventura Terra, me tinham sempre fixado 

nos exemplos da arquitectura neo-clássica e ao meu espírito não se pusera a 

                                            
57

 Segundo Fátima Ferreira, José Luís Monteiro “Transmitia um reconhecimento dos valores históricos da 
arquitectura e a sua adaptação e revalorização em novos programas através de um espírito clássico 
traduzido em regras de proporção, ritmo e escala, aliados a preocupações de inovação no uso e na 
aplicação dos modernos materiais da construção civil.” (Ferreira, 1990, p.11) 
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necessidade de reagir contra o que se admitia como exprimindo o carácter sério da 

Arquitectura no seu pseudofundamento greco-romano. (Monteiro, 2009b) 

A formação transmitida por estes dois arquitectos é de certa maneira, oposta mas 

complementar e essencial para se compreender o seu percurso como arquitecto e as 

bases em que assentam a sua arquitectura. 

Porfírio Pardal Monteiro obtém o diploma em 1919, na Escola de Belas-Artes de 

Lisboa, de tradição Beaux-Arts58. Após a conclusão do curso, o então recém-

arquitecto, continua a colaborar com Ventura Terra, num período em que o 

modernismo59 ganhava terreno, através não só das correntes artísticas, tal como o 

design, a pintura ou a escultura, como também das correntes literárias60. 

2.2.2.CONCEITO E MÉTODO DE UM ARQUITECTO-CONSTRUTOR 

Duas premissas fundamentais regem a práxis arquitectónica de Porfírio Pardal 

Monteiro: a ideia de prestar serviço público, como responsabilidade ética, de 

valorização da arquitectura nacional (embora não nacionalista), de dignificação da 

arquitectura de Lisboa, cidade onde constrói grande parte da sua obra e também a 

ideia de concretização, de realização e de construção como um fim e um meio de 

produção arquitectónica.61 

A vontade de agir, de construir, de fazer arquitectura, levou-o também a aceitar com 

naturalidade e até a desejar as encomendas oficiais comprometendo-se assim numa 

colaboração que entendia, ou justificava, como um meio de valorizar a arquitectura 

nacional, como um serviço à nação independente do regime político encomendante. 

Não é crível, contudo, que esse compromisso, a não ser, talvez, no caso do L.N.E.C., 
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 “Interessa aqui referir, que, umas das principais diferenças entre os métodos seguidos pela Academia 
de Lisboa e pelas Beaux-Arts de Paris no ensino da arquitectura, residia precisamente, nos aspectos 

teórico-práticos que envolviam os respectivos cursos. Ao contrário do que se passava em Lisboa, onde a 
formação do aluno era adquirida no interior da Academia, em Paris, cada discípulo tinha o seu próprio 
mestre com o seu atelier, e aí, diariamente procurava desenvolver uma prática mais próxima da realidade 
profissional.” (Ferreira, 1990, p.41) 
59

 O modernismo baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, 
organização social e da vida citadina tornaram-se ultrapassadas, e que se fazia fundamental deixá-las de 
lado e criar no lugar uma nova cultura. Esta constatação apoiou a ideia de reexaminar cada aspecto da 
existência com o objectivo de achar o que seriam as «marcas antigas» e substituí-las por novas formas, e 
possivelmente melhores, de se chegar ao «progresso». 
60

 “A enorme profusão de textos e manifestos surgidos na época demonstram a vitalidade, o espírito e a 
vontade que reinava entre os artistas para procederem a uma profunda reflexão teórica sobre o conteúdo 
programático da cultura artística. A escrita passa a ser o suporte da cultura modernista para a construção 
e consolidação da sua existência na modernidade contemporânea. A arquitectura, tal como outras 
manifestações artísticas, não ficou alheia a este novo processo de redefinição do corpo teórico-prático.” 
(Lebre, 2001, p.114) 
61

 Por mérito da publicação de documentos, desde memórias descritivas a artigos relacionados com a 
Arquitectura, hoje conhecemos e percebemos a Obra de Porfírio Pardal Monteiro e a sua vontade em 
fazer uma boa arquitectura. 
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então limitando significativamente a capacidade criativa do arquitecto. Levou-o, quanto 

muito, a justificar as suas opções consoante o público ou a entidade a quem se dirigia. 

(Caldas, 1997, p.98) 

A propósito da sua postura como profissional refere, numa das suas teses 

apresentadas no 1º Congresso Nacional de Arquitectura, em 1948 intitulada Tradição 

na Arquitectura: 

A Arquitectura é a Arte de construir os edifícios. A própria ideia de construir implica 

prévia concepção da obra a edificar, na qual entram em jogo, além da preocupação 

fundamental de dar satisfação às necessidades funcionais do edifício segundo o seu 

destino, os materiais com que se vai trabalhar, os sistemas de estrutura que hão-de 

assegurar as condições de estabilidade e de duração e a expressão plástica e 

espiritual do conjunto, nas suas grandes linhas. (Monteiro, 2008b, p.33) 

Das diversas leituras que se poderão fazer da obra deste arquitecto ressalta, 

provavelmente, uma série de questões tais como a relação da sua obra com o poder, 

a sua interpretação de modernidade ou mesmo a sua leitura dos códigos estéticos do 

Movimento Moderno. Existe porém, uma coerência e uma constância entre a sua 

capacidade de concretização e o seu entendimento dos objectivos da arquitectura. 

Não é por acaso que Pardal Monteiro se conserva mais anos como arquitecto por 

excelência das obras públicas de maior responsabilidade do regime. Para além da 

competência profissional e de ter organizado um atelier tecnicamente respeitável, a 

«modernidade» de Monteiro procura sempre coabitar com a monumentalidade (a 

simetria dos volumes, as entradas principais com grandes pilastras e envidraçados, as 

escadarias também simétricas, os halls de pé direito múltiplo, a aplicação de 

mármores, o enquadramento de painéis pictóricos, etc.) e com frequência sacrificou à 

imponência a tão falada «escala humana» que o racionalismo procurava recuperar. 

(Portas, 2008b, p.180)  

A Obra de Porfírio Pardal Monteiro caracteriza-se fundamentalmente pela intenção de 

marcar o tempo presente garantindo um carácter de perenidade para o futuro (através 

da valorização da solidez, durabilidade e monumentalidade62), ao contrário dos seus 

colegas modernistas, da chamada “geração do compromisso”63, que na maioria dos 
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 A Monumentalidade na arquitectura é a qualidade que a torna única, capaz de tocar a quem se 
aproxima. A qualidade que a arquitectura atinge, quando bem conseguida, provoca, muitas vezes, no 
espectador uma reacção de êxtase e de admiração. O espectador é levado para outro mundo, outro 
tempo, que não o seu e deixa-se levar pela magia da arquitectura. A monumentalidade na arquitectura é, 
assim, uma qualidade inerente, na maior parte dos casos, deste tipo de arquitectura. 
63

 “Pedro Vieira de Almeida chama à geração Modernista a «geração do compromisso» a partir de Carlos 
Ramos, mas também a «geração de 27» e que se forma «quase toda na primeira metade dos anos 20, 
abrangendo nomes como, e para além do próprio Ramos, Cristino da Silva, Pardal Monteiro, Cottinelli 
Telmo, Gonçalo Melo Breyner, Norberto Correia, Raul Martins, Veloso Reis Camelo, Cassiano Branco, 
Adelino Nunes, Paulino Montez, Rogério de Azevedo». E «de compromisso» porque «apanha o primeiro 
embate da ordem imposta para o desenvolvimento da arquitectura moderna dentro do quadro político-
cultural existente».” (Toussaint, 2009, p.261) 
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casos revelam o entendimento que a linguagem moderna equivalia apenas a uma 

adopção estilística. 

Ser moderno não podia ser uma postura epidérmica, convicção que nas palavras de 

Augusto França: 

“Almada recordava, em 1930, que «isto de ser moderno é como ser elegante: não é 

uma maneira de vestir mas sim uma maneira de ser», para muitos dos seus 

contemporâneos «modernistas», foi, sobretudo, maneira de vestir, à moda […] ” 

(França, 1997, p.271). 

No decorrer da sua carreira profissional, é perceptível que este autor tenha sofrido um 

processo generativo no que concerne ao tipo de linguagens que o marcaram e o 

diferenciaram, ora por convivência, no caso de Ventura Terra, ora pelas viagens 

realizadas ao estrangeiro64. Compreende-se, portanto, a importância da ligação ao 

internacionalismo de Ventura Terra e a continuidade das opções deste mestre 

nalgumas das suas obras, as referências indirectas à Secessão Vienense, como Otto 

Wanger65 (1841-1918) e Henry van de Velde66 (1863-1957), e a declarada admiração 

por Auguste Perret67 (1874-1954) e Tony Garnier68 (1969-1948). 

Desde o revivalismo/eclectismo inicial até ao Hotel Ritz, a sua obra passa por uma 

declarada fase arts déco, evolui para um modernismo mais despojado mas não purista, 

cede apenas parcialmente às pressões de revisão desse modernismo nunca se 

sentindo à vontade na tentativa de tornar a sua arquitectura mais «portuguesa» e 
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 Os frequentes contactos com personalidades do mundo da arquitectura, já que terá sido um dos 
arquitectos portugueses da sua geração que mais participou em congressos e encontros internacionais, 
terão também estimulado o desejo de pertencer a uma certa elite. Se não produziu obra equiparável, 
numa perspectiva internacional, aos grandes mestres do Movimento Moderno conseguiu ver o seu nome 
a par com o deles enquanto, por exemplo, correspondente de revistas como a belga «Chantiers», onde 

aparece como um dos principais colaboradores ao lado de Alvar Aalto, Marcel Breuer, Maxwell Fry, Walter 
Gropius, Siegfried Giedion, Le Corbusier, Auguste Perret, Frank Loyd Wright, J.J.P. Oud, Oscar Niemeyer 
e José Luís Sert. 
65

 Otto Koloman Wagner, de nacionalidade austríaca foi um dos mais importantes arquitectos do início 

do século XX, período de transição dos estilos arquitectónicos e um dos fundadores na construção de 
cidades modernas. Formado no instituto politécnico de Viena e na academia real da construção em 
Berlim, desenvolveu seus trabalhos com base em conhecimentos de engenharia e de arquitectura. As 
suas obras caracterizam-se por uma arquitectura objectiva e progressista. 
66

 Henry van de Velde, de nacionalidade belga foi um arquitecto, designer e pintor ligado ao movimento 
estético denominado como Art Nouveau. 
67

 Auguste Perret foi um destacado arquitecto francês percursor do uso do betão armado, principalmente 

na construção das igrejas. Foi o pioneiro da Arquitecta Moderna Religiosa no século XX. Tal como Porfírio 
Pardal Monteiro, seu admirador, Perret é “Filho de um canteiro da Borgonha, exilado político na Bélgica 
durante 11 anos foi na oficina paterna que Perret adquiriu o primeiro contacto com a matéria, e antes de 
receber as primeiras noções teóricas na Escola de Belas-Artes de Paris, tinha já um sentido prático das 
possibilidades da construção.” (Lobo, 2010, p.377) 
68

 Tony Garnier foi um arquitecto e urbanista francês. Autor do projecto para a cidade de Lyon, intitulado 
A Cidade Industrial, em 1918, este previa a utilização do betão em grande escala. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Cidade_Industrial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concreto
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acaba por reconquistar uma posição internacionalista na sua derradeira obra. (Caldas, 

1997, p. 18)  

 
Ilustração 9 – Edifício Haus der 

Wirtschaftsforderung em Dusseldorf, Alemanha. 
projectado por Peter Behrens entre 1912-1914. 
Casa de la Promoción Económica (siedle & söhne 
OHG, 2014) 

 
Ilustração 10 – Edificio Linke-Wienzeile 40, projectado por Otto Wagner em 
1898. Destaca-se a fachada de azulejos. Majolikahaus [1898] (Ruamps, 2011) 

Estas linguagens, distanciadas por diferentes décadas, caracterizam-se 

nomeadamente desde as suas primeiras obras, início da década de 20, numa 

linguagem de estilo eclético com referência a uma expressão classicizante simplificada 

e influenciada pelo gosto Arts Déco. João Vieira Caldas, autor de vastas obras sobre 

arquitectura e história, refere que não foi este que “ […] se rendeu às Arts Déco mas 

sim esta corrente decorativa que veio ao encontro das suas necessidades 

expressivas” (Caldas, 1997, p.31). Esta corrente está também ligada à linguagem 

oitocentista clássica e tradicionalista dos seus mestres.  

No final da década de 1920, Porfírio Pardal Monteiro adopta uma linguagem assente 

na simplicidade formal, assumindo a estrutura aparente (na maioria das obras), 

rarefacção decorativa e o recurso à monumentalidade que encaixava nos requisitos do 

poder político69. 

Este primeiro período da arquitectura modernista portuguesa vai enquadrar o 

desenvolvimento da cultura arquitectónica do Estado Novo, caracterizada por uma 
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 “A relação de Pardal Monteiro e o poder político terá sido mais de «simbiose», já que ambos 
aproveitaram o que de melhor o outro tinha para dar sem que, nessa atitude, houvesse necessariamente 
uma cedência de valores. O que não era difícil se nos lembrarmos que entre os valores mais caros ao 
arquitecto se encontravam a necessidade de «servir a nação» e o desejo de engrandecer e valorizar 
Lisboa, para onde preferencialmente trabalhou, através de grandes peças de equipamento que 
marcassem e controlassem o urbanismo da capital.” (Caldas, 1997, p.17) 
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contemporaneidade histórica, através da acção desenvolvida pelo Ministério das 

Obras Públicas e das Comunicações. 

Mais tarde, nas décadas de 1940 e 1950, a obra de Porfírio Pardal Monteiro assume-

se entre uma linguagem modernista dos anos 30 e a expressão da Arquitectura 

Moderna das décadas do pós-Congresso de 1948. Esta incorporação resultará numa 

gramática «moderna» mais abstracta, modulada e seriada, ancorada numa qualidade 

superior na utilização de materiais pétreos, de design sofisticado e de peças artísticas 

únicas. 

Luís Pereira, investigador e autor de obra sobre a arquitectura modernista portuguesa 

nas décadas de 1930 e 1950, refere que a linguagem deste arquitecto assenta: 

[…] nos objectivos e numa visão sintética de todos os seus elementos, sobressaindo 

uma visão racional assente na Técnica, com um sentido vitruviano muito apurado, e 

que recorrerá à conjugação das diversas artes complementares na composição 

arquitectónica. (Pereira, 2012, pp.16-17) 

Refira-se que Porfírio Pardal Monteiro não dava por concluída a obra em esquisso ou 

desenhos técnicos. Para ele o que realmente contava era a obra acabada. 

Mas a finalidade da Arquitectura não é o projecto; não é apenas a solução dos 

problemas em desenho, em teoria: a sua finalidade é a realização do edifício, é a 

construção que há-de corresponder a uma realidade utilitária […] A obra construída é 

que é a obra de arte, a obra de Arquitectura, e não o projecto, E são essas obras de 

arte e não os respectivos desenhos que constituem, hoje, uma das partes mais 

valiosas do património das nações. (Monteiro, 1938a, p.130) 

O arquitecto soube enriquecer e complementar as suas obras com a participação 

ampla dos melhores artistas plásticos da época, tal como Almada Negreiros70 (1893-

1970), Francisco Franco71 (1885-1955), entre outros. 

Este possuía intrinsecamente, por aquisição cultural, tendência para evidenciar e 

renovar os aspectos construtivos da arquitectura, para dar um sentido funcional (mas 

não funcionalista) à abordagem do projecto, para utilizar volumes simplificados e evitar 

a decoração aplicada. Era um arquitecto racionalista, mas faltava-lhe, como 

                                            
70

 José Sobral de Almada Negreiros foi um artista multidisciplinar português que se destacou nas artes 

plásticas, como pintor e desenhador, e nas artes literárias como romancista. Foi pioneiro no primeiro 
modernismo português. Este colaborou com Porfírio Pardal Monteiro no Seminário dos Olivais, na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, nas Gares Marítimas, no edifício do Diário de Notícias, no Hotel Ritz e na 
Cidade Universitária de Lisboa. 
71

 Francisco Franco de Sousa foi um escultor português no início do século XX. Destacam-se das suas 

obras, o friso da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, projectada por Porfírio Pardal Monteiro e o 
monumento do Cristo Rei, em Almada. 
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necessariamente a todos os seus colegas portugueses, a continuidade de uma cultura 

arquitectónica que não existia em Portugal. 

José Manuel Fernandes, investigador da arquitectura modernista portuguesa realizada 

na primeira metade do século XX, conclui que se tivéssemos que inserir este autor e 

compreendê-lo no quadro mais longo da nossa História da Arquitectura, seria: 

Porfírio Pardal Monteiro traduz muito bem, no conjunto da sua obra, o sentido do que 

teria sido um grande obreiro da engenharia e da arquitectura, um digno «Mestre de 

Obra» característico da Arquitectura Chã dos séculos XVII ou XVIII – se por algum 

salto temporal viesse a praticar e construir no século XX – isto é, com a clara noção 

dos valores pragmáticos no método de intervir; com a capacidade e o saber técnico da 

construção; capacitado para, na adaptação de cada obra às possibilidades reais do 

País, racionalizar, modular e simplificar estruturas, formas e volumes, mas garantindo 

sempre a resultante sólida e duradoura; e assegurando igualmente o necessário 

enquadramento do «estilo» erudito-edílico, pelo programa, pela utilidade e pela função. 

(Fernandes, 2013, p.13) 

Compreendemos que Porfírio Pardal Monteiro, tal como Ventura Terra – seu Mestre, 

partilham a designação de «Mestre de Obra» resultante da dedicação, e emprego, de 

novos métodos construtivos.72  

Entende-se que a sua metodologia projectual, assente num espírito racional e com 

uma linguagem referenciada em princípios clássicos, tal como a importância nos 

métodos construtivos, serviu de base para resolver todos os projectos surgidos ao 

longo da sua carreira profissional. 

As opções de Porfírio Pardal Monteiro, “ […] ao fazer projecto, nascem numa 

generalidade imanente que é a sua visão do mundo. E a visão do mundo de cada 

homem, porque o arquitecto é um homem entre outros homens, nasce num conjunto 

de valores, saberes e paixões.” (Manoel, 2012, p.35) 

Em suma, investigando a Obra deste arquitecto, tal como citado por Augusto França, 

compreende-se que Porfírio Pardal Monteiro apesar de ser um arquitecto “ […] sem 
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 Porfírio Pardal Monteiro, numa conferência na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1935, intitulada 
“Espírito Clássico”, refere: “Ventura Terra não foi, de facto, um armador de ornamentos, mas foi, na 
verdade, um grande artista, precisamente porque foi um grande arquitecto. Felizmente que hoje todos 
compreendem melhor o seu valor. Para os padres-mestres da arte nacional, Ventura Terra não era um 
bom artista porque a sua arquitectura, como eles diziam «cheirava a engenheiro e a mestre-de-obras». 
Este era afinal, o melhor elogio que lhe podiam fazer. As suas portas eram feitas à escala humana: as 
suas paredes eram simplesmente paredes e não paisagem: os seus interiores admiravelmente 
arrumados, com tal inteligência e tal lógica que ainda não vi excedidas, não eram povoados daquelas 
ornamentações assucradas com que deliravam os seus contemporâneos.” (Monteiro, 2010, p.253) 
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grande convicção estética nem invenção formal […] ele era sobretudo guiado por 

critérios funcionais”. (França, 1983, p.63) 

2.2.3.PERCURSO PROFISSIONAL 

O seu percurso profissional é marcado por uma vasta actividade não apenas no 

campo projectual ou como professor académico73, mas também enquanto defensor do 

papel do Arquitecto que viria a ganhar maior relevância no final da primeira metade do 

século XX, em virtude dos cargos que viria a ocupar em algumas instituições.74 

O país e a cultura nacional só teriam a ganhar no dia em que a Arquitectura e os seus 

problemas fossem confiados principalmente aos arquitectos, como é lógico e acontece 

em todos os países civilizados, e neste sentido se deveria promover a divulgação de 

conhecimentos sobre Arte e Arquitectura, constituído essencialmente por arquitectos, 

que superiormente pudesse com a máxima autoridade, orientar o desenvolvimento da 

Arquitectura no plano nacional. (Monteiro, 2008a, p.8) 

Desde cedo, a sua vontade de realizar, de concretizar e de ver obra construída, está 

patente nos seus projectos, resultando esta concretização sistemática em vários 

prémios Valmor75. A sua personalidade e postura profissional conferem-lhe enorme 

                                            
73

 Entre as palestras proferidas aos seus alunos, destaca-se a “Política de Espírito” na Sociedade 
Nacional de Belas Artes em 1935. Aqui, Porfírio Pardal Monteiro refere-se ao ensino Beaux Arts: “ […] a 
Arquitectura é, ainda, a que melhor transporta até nós o pensamento e o modo de ser das sociedades 
anteriores. […] O seu espírito é hoje o mesmo que dominou os arquitectos da Antiguidade e da Idade 
Média e dá aos arquitectos de hoje a fé que os há-de conduzir a realizar, forçosamente, a obra que 
melhor se adapte ao nosso tempo, e que será perfeita se for inteligentemente encarada, desde a Escola. 
Por isso, compreendem V. Exas quanto o estudo dos problemas que se relacionam com o ensino da 
arquitectura apresenta uma séria oportunidade de discussão que não é para desprezar. E quando falo de 
ensino não quero, apenas, referir-me ao das Escolas de Belas Artes, mas também àquele que nelas, ou 
fora, se fez e há-de fazer cada vez mais, quer durante, quer após o curso oficial. Se me atrevo a falar 
deste assunto, não suponham V. Exas que o faça porque me julgue mais apto do que qualquer outro a 
ensinar. Faço-o porque julgo que é oportuno trata-lo perante os estudantes da Escola de Belas Artes, 
dando, com prazer, a minha contribuição para ajudar a esclarecer o seu espírito ansioso de saber, e ainda 
porque nenhum arquitecto de hoje tem o direito de ficar indiferente quanto à preparação dos arquitectos 
de amanhã. […] Neste ramo de ensino a diferença entre o professor de Arquitectura e o das outras 
matérias acessórias consiste em que aquele deve compensar ou fazer uma séria crítica da aplicação de 
todos os conhecimentos dispersos do aluno, crítica objectiva, racional, e filosófica, com o fim de obter, 
pela inteligência e a alma do aluno, a compreensão da harmonia e do equilíbrio nas novas concepções. E 
esse ensino será seguramente eficaz se os mestres de todas as outras disciplinas se não esquecerem de 
que o arquitecto é essencialmente um «compósito», que tem, como tal, uma missão social, 
importantíssima, a desempenhar.” (Monteiro, 2010, pp.251-252) 
74

 “Dos vários arquitectos da geração Modernista, Porfírio Pardal Monteiro foi um dos que se manteve 
visivelmente mais activo nas décadas de 20, 30 e 40, quer sob o ponto de vista da profissão, quer como 
professor, quer ainda na procura em estabelecer princípios de entendimento da Arquitectura, em 
organizar e racionalizar conceitos e modos de pensar e entender. As suas memórias descritivas que 
publicou amplamente, ao contrário dos seus contemporâneos, reflectem essa vontade, mas também as 
suas conferências, as suas comunicações em congressos e certamente as suas aulas no Instituto 
Superior Técnico traduzem esse esforço.” (Toussaint, 2009, p.298) 
75

 Porfírio Pardal Monteiro foi vencedor do Prémio Valmor nos projectos para o edifício na Avenida da 
República nº49 em 1923, o Palacete Vale Flor em 1928, a Moradia António Bravo em 1929, a Igreja 
Nossa Senhora de Fátima (caso de estudo da presente dissertação) em 1938 e para o edifício do Diário 
de Notícias em 1940. 
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notoriedade e relevância: ao mesmo tempo que projectava edifícios para o regime 

vigente, sendo por alguns apelidado como o «arquitecto do regime» é também 

reconhecido o seu contributo e referência para a evolução da cultura portuguesa do 

seu tempo. 

As primeiras obras revelam diversidade: A Casa da Quinta do Pátio d’Água e a Ermida 

de Santo António (1914-1919) [Ilustração 11], projectada ainda antes de terminar o 

curso, e o palacete no Alto de Santo Amaro (1925). Não tendo nenhuma delas sido 

construída de raiz, reconhece-se o recurso a uma linguagem de beirados, alpendres, e 

até mesmo de azulejos, podendo definir-se esta primeira fase como uma ligação ao 

espírito nacionalista.  

Estas primeiras tentativas de incorporar uma figuração nacionalista parecem estar nos 

antípodas do carácter e da formação deste jovem arquitecto. O seu percurso, tal como 

tinha sido dos seus mestres, vai ser afirmadamente internacionalista, não mostrando, 

durante a sua vida profissional, qualquer sensibilidade ao problema da “Casa 

Portuguesa”76. 

                                            
76

 A questão da Casa Portuguesa, elaborada por Raul Lino na passagem para o século XX, é reflexo do 
debate sobre a identidade política, cultural e artística como manifestações da procura de uma identidade 
original portuguesa. Com raízes no século XIX, esta inquirição cruza-se com o romantismo e o movimento 
garrettiano, manifestação provocadora que aponta a nossa terra, lugar revigorante e factor de 
autenticidade, como matriz insuperável da portugalidade. O mesmo autor refere: “A nossa casa não se 
distingue por qualquer disposição geral de planta que seja típica no seu todo, se bem que não lhe faltem 
feições especiais características que só a ela pertencem. Mas, dada a variedade etnográfica, a 
diferenciação de climas e paisagem que existe no continente, menos é de espantar que não haja um tipo 
único de casa portuguesa. As condições gerais das províncias do Norte diferem tanto das do Alentejo e 
Algarve, que, logicamente, hão-de influir de modo variado na arquitectura doméstica das respectivas 
regiões.” (Lino, 2010, p.180) 
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Ilustração 11 – Casa da Quinta do Pátio d’Água. Projecto de 

remodelação e recuperação por Porfírio Pardal Monteiro, em 1919, 
ainda enquanto estudante no curso de Arquitectura. Quinta do Pátio 
d’Água (Montijo, 2014) 

 
Ilustração 12 – Casa dos Patudos. Projecto elaborado por 

Raul Lino em 1904. Com uma linguagem tradicional, este 
arquitecto iria elaborar manifestos em defesa da tradição na 
concepção das formas. 

Os seus trabalhos mais marcantes realizados no início dos anos 20 caracterizam-se 

por um estilo arquitectónico ecléctico, génese da sua formação. Desta fase inicial 

destacam-se os edifícios das agências da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa 

(1921), em Setúbal (1924) e no Porto (1923-1928), o prédio nº49 da Avenida da 

República (1920-1923) e o Templo Adventista77 (1923-1924). Estes revelam sugestões 

neo-românicas nas suas cornijas, nos vãos de volta inteira, nos seus embasamentos 

sólidos (característica da solidez construtiva que acompanhará toda a sua obra), na 

escala, na proporção, no ritmo, na geometria dos vãos, na dureza da volumetria e na 

invisibilidade das coberturas – características de uma gramática de matriz neoclássica. 

Mais tarde, na segunda metade dos anos 20, o arquitecto, além do projecto do 

Instituto Superior Técnico (1927-1935), projecta ainda a moradia na avenida 5 de 

Outubro (1926) [Ilustração 13] e a colorida e geometrizante Estação Ferroviária do 

Cais do Sodré (1925-1928) [Ilustração 15] constituindo-se como um conjunto de obras 

reveladoras de um esmerado estilo Arts Déco. 

                                            
77

 Caso de estudo da presente dissertação. 
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Ilustração 13 – Moradia Avenida 5 de Outubro, projectado por Porfírio 
Pardal Monteiro em 1926. (Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 14 – Villa Wagner, Viena. Projecto de Otto 
Wagner entre 1912-1913. AT wenen villa wagner 2 01 
1913  (Vermaas, 2008) 

Sobre esta fase, José Manuel Fernandes, destaca a importância destas obras no 

processo cultural de transformação da arquitectura portuguesa78. A sua influência 

estende-se desde os marcantes trabalhos de habitação aos equipamentos, bem como 

o facto da obra deste arquitecto ter veiculado e sido introdutor de soluções de 

depuração estilística, decorativa formal e construtiva, articuladas entre si num todo 

coerente, numa linha metodológica radicada na assunção daquilo que o movimento 

artístico da Secessão Vienense executara de forma pioneira em Viena, e se 

propagava então por toda a arquitectura europeia por via da Expositions des Arts 

Décoratifs e Industriel Modernes79 de Paris em 1925. 

Tratou-se de uma fase em que era essencial simplificar e racionalizar os sistemas de 

volumes. O desenho das estruturas e dos elementos estilísticos, de modo a possibilitar 

uma gradual aproximação entre os organismos edificados e a procura da 

modernidade, só possível pela via da utilização dos materiais inovadores, tal como o 

aço, o betão e o vidro.80 
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 “Em Lisboa, Pardal Monteiro (1897-1957) foi o arquitecto-engenheiro por excelência: o autor das obras 
públicas mais preciosas do regime, o arquitecto que ensinou no Instituto Superior Técnico, o autor que 
manejou com mais conhecimento a tecnologia da construção, mas que às necessidades pragmáticas 
dessa mesma construção teve de «sacrificar» algo da sua capacidade inventiva; as suas obras, sempre 
elegantes, mas nunca muito arrojadas, puderam ter sempre forte participação de colaboradores, pois se 
baseavam num léxico restrito, seguro e apreensível com facilidade – construir bem e com segurança era 
certamente uma preocupação sua. […] Os seus edifícios públicos desta época exibem idêntica 
linguagem, em volumetrias elementares, mas ricamente decoradas com toda a panóplia art déco – da 
Estação do Cais do Sodré (1928), em Lisboa, […] ou nos edifícios do Instituto Superior Técnico […].” 
(Fernandes, 1993, pp.117-118) 
79

 Exposição das Artes Decorativas e Industriais Modernas. (Tradução nossa) 
80

 Ana Tostões, no texto crítico intitulado “Construção moderna: as grandes mudanças do século XX” 
salienta a importância dos materiais para a Arquitectura Moderna: “Em 1750, a fundação da École des 
Ponts et Chaussées marca uma nova era na história da construção com a formação especializada do 
engenheiro. De facto, com o advento da engenharia, baseada no desenvolvimento e utilização dos novos 
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Ilustração 15 – Estação Cais do Sodré, em Lisboa, projectada 
por Porfírio Pardal Monteiro em 1925 num estilo Art Déco. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 16 – Estação de comboios em Helsínkia, Filandia, 
projectada por Eliel Saarinen em 1904 num estilo Art Noveuau. 

O edifício da Estação do Cais do Sodré é a obra que melhor sintetiza esta sua primeira 

maneira81 de projectar. Alia neste conjunto a composição Beaux Arts, embora 

admitindo uma nova concepção espacial, consumando a notoriedade da estrutura 

permitida pelos novos materiais e técnicas e a relação destas com os elementos 

decorativos. 

Apesar de não ser uma encomenda directa do estado, esta não deixou de funcionar 

como tal em termos da sua utilização, da importância do edifício e do impacto da sua 

realização. É um marco significativo desta linguagem inicial na sua carreira como 

também na produção nacional Arts Déco. Contém, por isso, todas as contradições 

desse estilo que fica entre a tradição e a modernidade a começar pelo próprio 

programa, já que a grande estação ferroviária se inclui numa tipologia tipicamente 

oitocentista (tal como o comboio era o transporte progressista do século XIX), mas 

que, neste caso surge como corolário da modernização e electrificação da linha. 

                                                                                                                                
materiais, os elementos estruturais passaram a ser considerados de um modo abstracto. Isto é, a 
concepção arquitectónica oitocentista assente no primado da composição começava a ser substituída por 
uma concepção estrutural determinada pela matéria e pela finalidade. Este facto, revelado nas obras 
pioneiras de engenheiros realizadas inicialmente com ferro – a arquitectura de engenheiros como se 
passou a designar – influenciou profundamente o desenvolvimento da arquitectura moderna. À noção 
clássica de forma e de proporção acrescentava-se a necessidade de ter em conta o material com que se 
construía. Por isso se pode afirmar que as transformações na construção do século XX decorrem 
fundamentalmente da influência dos progressos técnicos quer sobre o universo dos materiais de 
construção, quer sobre o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas.” (Tostões, 2004, p.1) 
81

 João Vieira Caldas na sua obra P. Pardal Monteiro - Arquitecto, Lisboa, 1997, define “três maneiras” da 
produção arquitectónica do arquitecto. A Primeira Maneira refere-se precisamente a esta adaptação 
formal de gosto Art Déco e primeiras experimentações de simplificação estrutural e novas potencialidades 
construtivas. A Segunda Maneira, desenvolvida nas grandes obras públicas, de afirmação de uma 
linguagem moderna e de um maior apuro construtivo e estrutural, em que os elementos decorativos são 
substituídos por obras de artistas plásticos. A Terceira Maneira corresponda a um período no final da 
década de 40 e início de 50, em que Pardal Monteiro, depois de uma fase de franco arrefecimento da sua 
produção, retoma uma afirmação de modernidade tentando uma actualização de que é exemplo o Hotel 
Ritz. 
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A composição geral da fachada está ainda ligada aos ensinamentos Beauxs Arts 

embora seja concebida de modo a estabelecer uma relação orgânica com o espaço 

urbano envolvente. Os volumes organizam-se em função de um eixo de simetria virtual 

mas tendem a simplificar-se revelando a dimensão estrutural. Os novos materiais do 

século XIX passam a ter uma aplicação limitada sendo substituídos pelo novo material 

do século XX (ou dos anos 20 em Portugal) que é o betão82.  

A Estação do Cais do Sodré (Pardal Monteiro), inaugurada em 1928, anunciava, em 

programa de grande escala, essa nova estratégia afastada definitivamente do sentido 

de uma ornamentação ecléctica. Pardal Monteiro desenvolve um léxico geometrizado 

referenciado à Arts Déco assente na desvalorização e localização específica do 

ornamento, em prol de uma articulação volumétrica que assumia um claro sentido 

tectónico na utilização desapaixonada do betão armado na construção para resolver os 

grandes vãos ou realizar consolas balançadas. A depuração formal do edifício 

constituía uma inovação, embora a resolução do gaveto da praça assinalasse a retoma 

de um sentido de monumentalidade na marcação urbana, que surgia na esteira das 

obras mais racionalistas de Ventura Terra, com quem aliás Pardal Monteiro Tirocinou. 

(Moniz, 2004, p.107) 

O projecto para o Instituto Superior Técnico [Ilustração 17] representou uma charneira 

na sua obra arquitectónica83, ligando-o definitivamente ao engenheiro Duarte Pacheco, 

na altura director do Instituto e futuro Ministro das Obras Públicas84. Com este projecto 

iniciou o seu período de obras públicas, manifestando interesse pela grande escala e 

pela monumentalidade.  

As mesmas pesquisas são reveladas nos projectos para a Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima85 (1934-1938), em Lisboa e para as Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha 

do Conde de Óbidos (1934-1945), nos quais contou com a colaboração do pintor 

Almada Negreiros. O conjunto destes grandes equipamentos marcou decididamente a 

imagem urbana de Lisboa pela escala e pelo consequente impacto no tecido urbano. 

                                            
82

 “Outras vezes, o ferro surgia como «apêndice» da obra «moderna» (esta em gosto Art Déco e com o 
uso de betão), secundarizado e marginal; retomava deste modo a sua posição inicial, secundária na obra. 
Assim sucede na gare do Cais do Sodré […] onde a novidade residia na decoração geométrica dos 
corpos de entrada e não na parte coberta com ferro.” (Fernandes, 1993, p.21) 
83

 É devido à utilização das paredes em reboco que é notável uma limpidez geométrica, sem cunhais, 
pintadas com uma cor clara e uniforme e onde as cornijas estão praticamente reduzidas a um simples 
rebordo que remata as coberturas em terraço. Assiste-se a uma horizontalidade nas fachadas conseguida 
através dos rasgos que dariam lugar a vãos, permitindo assim uma entrada de luz natural uniforme para o 
seu interior. A disposição dos edifícios é feita hierarquicamente e de maneira a tirar partido da situação 
topográfica e da sua aparente simetria, levando assim a arquitectura à escala da cidade. 
84

 “O I.S.T., fundado em 1911 e instalado precariamente na Rua da Boavista, precisava de outras 
instalações desde a fundação mas foi necessário conjugarem-se duas enormes forças de vontade, a de 
Duarte Pacheco e a de Pardal Monteiro, para, no meio de dificuldade de toda a ordem desde as quais 
ressaltam as económicas, levar a bom termo esta obra inusitada para o seu tempo e pensada para o 
futuro.” (Caldas, 1997, p.46) 
85

Caso de estudo da presente dissertação. 
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É com a obra do Instituto Superior Técnico que este arquitecto inicia um processo de 

depuração86 na sua arquitectura e que seria visível em projectos futuros. Esta 

depuração coincide com a arquitectura modernista portuguesa, ocorrida na década 

seguinte, coincidente com o início da política cultural do Estado Novo. 

É no entanto, com a obra do Instituto Superior Técnico (1927-1929-1935), 

encomendada por Duarte Pacheco, então director do IST, que Pardal Monteiro marca 

um novo rumo na procura de uma linguagem moderna. Marca ainda o início de uma 

relação estreita da arquitectura com o poder, o que determina e permite, num primeiro 

momento, esta nova abordagem conceptual e também formal, o «começo do ciclo dos 

caixotes envidraçados» que chocava ainda a mentalidade burguesa da sociedade 

lisboeta […], mais do que um edifício, o IST é um pedaço de cidade […] o novo Técnico 

vai construir uma imagem de monumentalidade na cidade, elevando-se numa grande 

plataforma que tira partido da topografia e acentua os volumes puros e despojados, 

que exibem desinibidos a sua estrutura. (Magalhães, 2000, pp.47-48) 

Mais tarde, a revista Architecture d’Aujourd’hui87 publica um artigo sobre o novo polo 

universitário de Lisboa88. Porfírio Pardal Monteiro justificaria que a solução construtiva 

não foi como inicialmente estava planeado devido à imposição, por parte do dono de 

obra, em construir com muita mão-de-obra e pouca tecnologia. Esta obrigatoriedade 

visava combater o elevado número de desempregados, pelo que teve que optar por 

uma estrutura mista, em que as alvenarias de pedra ou tijolo foram utilizadas em 

paredes de carga e o betão armado nas lajes maciças, constituindo os pavimentos e 

as coberturas. 
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 Sobre a construção do Instituto Superior Técnico, Porfírio Pardal Monteiro, autor do projecto, refere 
mais tarde em 1938: “A todo o momento o desejo de enriquecer a composição era vencido pela obrigação 
de tornar exequível a obra. A própria experiência adquirida durante os trabalhos da construção veio a 
acentuar a tendência de simplificação, o que de facto se pode verificar facilmente comparando as 
soluções de cada caso idêntico, no primeiro pavilhão que se construiu e nos outros.” (Monteiro, 1938a, 
p.116) 
87

 L’Architecture d’Aujourd’Hui (Arquitectura Contemporânea) é a revista de arquitectura mais antiga de 
França. Foi criada em 1930 pelo arquitecto, escultor e pintor André Bloc. Esta promovia a vanguarda e 
diferentes movimentos e personalidades da arquitectura, abordando a modernidade, junto com Le 
Corbusier. O objectivo era apontar diferentes perspectivas sobre assuntos diversos, como arquitectura, 
urbanismo e recursos tecnológicos. 
88

 No livro Fotobiografias Século XX, sobre Porfírio Pardal Monteiro, Ana Tostões salienta a importância 
da projecção e construção que o Instituto Superior Técnico teve, não só, como objecto para a arquitectura 
portuguesa, mas também para o desenho urbano na cidade de Lisboa. Tostões, através de testemunhos 
do autor, refere: “ « […] O exame cuidado do problema levou-me a admitir como uma solução viável 
comprimir, por um lado, o que o programa admitisse e, por outro, abandonar corajosamente toda e 
qualquer preocupação de formalismo clássico e académico». Será esta estratégia projectual, fundada na 
maior das racionalidades com enfoque no cumprimento do programa e do orçamento, a justificação que 
Pardal reivindicará internacionalmente por ocasião da divulgação da obra em 1934 na revista de grande 
circulação internacional L’Architecture d’Ajourd’hui.” (Tostões, 2009, p.57) 
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Ilustração 17 – Instituto Superior Técnico na fase de 

construção entre 1927 – 1935. Edifício de cariz modernista, o 
primeiro edifício público neste estilo, projectado por Porfírio 
Pardal Monteiro. 

 
Ilustração 18 – Torre da Biblioteca Universitária de Ghent, na 

Bélgica, projectada por Henry Van de Velde em 1933. Está presente 
uma ruptura através da via, onde do lado esquerdo se enquadram 
edifícios de cariz tradicional, e no lado direito encontra-se um edifício 
de cariz modernista. 

Enquadrado urbanisticamente com o Instituto Superior Técnico, surge o Instituto 

Nacional de Estatística em 1931 [Ilustração 19]. Tanto este edifício, como o Seminário 

dos Olivais (1932) [Ilustração 20], apresentam uma certa depuração nas fachadas 

conseguida através do ritmo dos vãos. Ambos os projectos possuem coberturas 

planas em terraço como resposta a um caminho Moderno percorrido pelo arquitecto, 

visivelmente ao longo da década de 1930. Como característica estes projectos 

apresentam uma certa modernidade das suas fachadas, na forma conceptual, na 

solidez ou nos materiais utilizados. Uma outra característica é a sua localização. O 

Instituto Nacional de Estatística insere-se num plano urbano delineado por um dos 

seus anteriores projectos, o Instituto Superior Técnico, e o Seminário dos Olivais 

insere-se numa zona rodeado pela natureza destacando-se a sua forte presença na 

paisagem. 

 
Ilustração 19 – Instituto Nacional de Estatística. Projecto 
elaborado por Porfírio Pardal Monteiro em 1931. 

 
Ilustração 20 – Seminário dos Olivais. Projecto elaborado por 
Porfírio Pardal Monteiro em 1932. 

A década de 1930 representa assim o auge da sua produção. Desde o Edifício da 

«Ford Lusitana» (1930-1932), passando pelo Instituto Nacional de Estatística, a Igreja 

Nossa Senhora de Fátima até às Gares Marítimas de Alcântara e Rocha Conde de 
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Óbidos, entre outros, todos eles em Lisboa. Estes projectos apresentam uma 

linguagem de carácter modernista e com uma forte presença conseguida pela escala 

proposta. 

Esta monumentalidade, característica dos projectos deste arquitecto, era bem aceite 

pelo regime que assumia como uma valorização da capital do Império. Deste modo, 

este arquitecto atinge uma notoriedade não só no panorama da política do Ministério 

das Obras Públicas e das Comunicações, como também pelo serviço prestado à 

cidade de Lisboa e aos seus habitantes. O arquitecto tinha assim atingido um certo 

estatuto profissional como também dava garantias de executar projectos seguros. 

Se atendermos que a adopção da monumentalidade para a arquitectura oficial do 

Estado Novo alcança um significado simbólico e político a partir do final da década de 

30, atingindo o apogeu em 1940 durante a Exposição do Mundo Português, é o 

momento em que Porfírio Pardal Monteiro, como se verá, já não tem uma ligação 

efectiva com o regime (e pessoal com Duarte Pacheco), pelo que se poderá verificar 

que a sua arquitectura baseia-se no conceito de uma monumentalidade retórica. 

No início dos anos quarenta, este arquitecto teve um abrandamento na sua actividade 

profissional devido não só à Segunda Guerra Mundial mas também ao facto dum 

desentendimento com Duarte Pacheco89.  

É certo que quando um Arquitecto apresenta a quem de direito um projecto de 

Arquitectura para obter a necessária aprovação, o faz geralmente acompanhar de uma 

memória descritiva e justificativa das suas concepções, na qual, em boa teoria, deve 

incluir todos os esclarecimentos que possam habilitar o julgador a compreender o 

porquê das soluções expressas no projecto e portanto a julgar com suficiente 

conhecimento dos objectivos do autor. Mas não é menos exacto que a prática tem 

demonstrado que quando os pontos de vista do arquitecto, quer quanto à interpretação 

do programa, quer quanto à expressão artística, técnica ou funcional da solução, não 

forem da simpatia pessoal, do conhecimento, da capacidade de compreensão ou do 

«gosto» do julgador, o Arquitecto corre, em boa percentagem dos casos, sérios riscos 

de ver rejeitada a sua concepção; e quantas vezes tal rejeição vem acompanhada de 

comentários ou de conselhos «paternais», formulados com bonitas palavras pelo 

informador ou pelo julgador no sentido de chamar o Arquitecto ao «bom caminho», isto 

é, àquele que o conselheiro considera digno de ser percorrido. (Monteiro, 2008c, pp.99-

100)  

                                            
89

 “É que o engenheiro Duarte Pacheco tinha o costume de comentar os desenhos que lhe eram 
apresentados riscando-os com lápis, hábito que irritava profundamente Pardal Monteiro. O arquitecto, 
numa tentativa de levar com humor um assunto que julgava sério, resolveu apresentar ao ministro os 
seus desenhos para Vila Viçosa cobertos com um vidro e encaixilhados de modo que aquele não pudesse 
fazer as habituais correcções directas sobre os desenhos […] Este episódio, contado pelo protagonista 
aos seus familiares, deve ter tido lugar em 1938 ou princípios de 1939.” (Caldas, 1997, p.73) 
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O atelier tinha perdido assim a efervescência dos anos trinta. Chegou a estar reduzido 

a dois desenhadores e, eventualmente, mais um estudante ou um arquitecto recém-

formado. No entanto, esta fase caracteriza-se pela elaboração de um conjunto de 

projectos para edifícios de habitação de rendimento, fruto da encomenda privada. 

Estes projectos revelam uma retracção estilística com clara feição neo-tradicional. 

Na década de 50 percebe-se uma vontade de actualização do vocabulário formal, 

referenciado ao Movimento Moderno Internacional90, na procura de uma gramática 

coerente mas rígida, de grande rigor na formulação funcional, como é exemplo o 

projecto para o Hotel Ritz91 (1952-1959), em Lisboa. 

Ainda neste período, destacam-se os projectos para a Cidade Universitária (1952-

1967) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (1949-1952). 

O conjunto da Cidade Universitária de Lisboa, que incluía ainda a Biblioteca Nacional, 

concretizado já no final da década de 50 e inícios de 60, ou o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (1949-1952), prolongam o testemunho de Pardal Monteiro, com 

acentos de diferente tonalidade nas obras públicas, nos grandes equipamentos de um 

regime que ainda se desejava celebrar na capital o Império […] (Tostões, 1995, p.527)  

Nesta via de «reformulação», assiste-se a um reforço considerável de colaboradores 

no atelier que volta a mostrar grande actividade projectual e a ganhar uma nova 

dimensão. A origem deste reforço pode ser balizada no final da década de 1940 e é 

suportada por dois factores fundamentais: o ressurgimento do interesse dos 

particulares pela execução de médios e grandes projectos, mas cujo reflexo na 

carteira de trabalhos do arquitecto parecia depender da demostração de confiança do 

Estado92 para se revelar e, pelo choque causado pela «revolta da juventude»93 no 

Congresso de 1948, do qual Porfírio Pardal Monteiro fez parte, como organizador e 

como conferencista.  

Tendo em conta os factos supracitados, verifica-se, novamente, que a actividade 

profissional de Porfírio Pardal Monteiro ultrapassou o simples exercício da profissão, 

                                            
90

 O Movimento Moderno – Estilo Internacional vai ser abordado e explicado no capítulo seguinte quando 
estudarmos o Hotel Ritz. 
91

 Caso de estudo na presente dissertação. 
92

 Após o «desentendimento» com Duarte Pacheco, o arquitecto começa a ter dificuldade em fazer 
aprovar na Câmara Municipal de Lisboa os projectos dos clientes particulares. 
93

 Referindo-se ao 1º Congresso Nacional de Arquitectura: “ […] os cerca de 200 arquitectos que, 
reunidos pela primeira vez e com representatividade a nível nacional, tomaram todas as suas decisões 
por unanimidade e usaram da palavra para reclamar contra as limitações impostas à liberdade criativa, 
para discutirem conceitos fundamentais como a tradição, o regionalismo e a modernidade.” (Ribeiro, 
2008, p.29) 
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acumulando cargos públicos como o Conselho Superior de Obras Públicas, o 

Conselho Superior de Belas-Artes, a Junta Nacional da Educação e a Academia 

Nacional de Belas-Artes. Foi ainda Presidente da Sociedade Nacional dos 

Arquitectos94. Recebeu vários prémios, entre os quais se contam cinco prémios 

Valmor, uma menção honrosa Valmor e um Prémio Municipal. Ocupou ainda uma 

posição como docente na cadeira de Arquitectura Civil no Instituto Superior Técnico95, 

no qual viria a ser nomeado Professor Catedrático em 1944 e, pela Escola de Belas 

Artes de Lisboa em 1933, onde acabaria por leccionar apenas dois anos por vontade 

própria.  

No que diz respeito aos concursos, este arquitecto não tinha por hábito participar nos 

mesmos. A única vez que participou foi no primeiro concurso para o monumento ao 

Infante D. Henrique em Sagres (1933) [Ilustração 21], integrando na sua equipa o 

escultor Leopoldo de Almeida96 (1898-1975). O arquitecto acabaria por não ganhar 

nenhum prémio e optou por não voltar a participar em concursos abertos, entenda-se 

públicos, para o mesmo efeito tanto em 1936 como em 1958. 

 

                                            
94

 Em Janeiro de 1939, enquanto presidente da direcção do Sindicato Nacional dos Arquitectos, Porfírio 
Pardal Monteiro propôs, para o ano seguinte, uma exposição Nacional de Arquitectura e um Congresso 
Nacional de Arquitectos, iniciativas enquadradas com a Exposição do Mundo Português. Estas, 
acabariam por não se realizar, no entanto, anos mais tarde, em 1947 foi novamente proposto um 
Congresso Nacional de Arquitectura que viria a realizar-se um ano depois. 
95

 Começou como assistente em 1920 e leccionou até 1956. 
96

 Leopoldo Neves de Almeida foi um escultor e professor português, pertencente à segunda geração de 

artistas modernistas. Das suas obras destacam-se, para a presente dissertação, a colaboração com 
Porfírio Pardal Monteiro no monumento a António José de Almeida, em 1935, e o Padrão dos 
Descobrimentos de 1940, em colaboração com Cottinelli Telmo. 
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Ilustração 21 - Proposta de P. 

Pardal Monteiro para o concurso 
público de 1933 sobre o 
monumento ao Infante D. 
Henrique em Sagres. 

 
Ilustração 22 – Proposta 

vencedora de Carlos 
Ramos para o concurso 
público de 1936 sobre o 
monumento ao Infante D. 
Henrique em Sagres. 

 
Ilustração 23 - Proposta vencedora de João Anderson, Barata 

Feio e Júlio Resende para o concurso público de 1958 sobre o 
monumento ao Infante D. Henrique em Sagres. 

A Obra construída deste arquitecto revela uma actividade profícua, tendo projectado 

desde edifícios de Habitação, passando pelos edifícios de Ensino, Investigação, 

Industriais, Hotelaria, Religiosos e de Serviços Públicos.97 

 
Ilustração 24 - Esfera dos Descobrimentos em 
construção. Projectado por P. Pardal Monteiro 
para a Exposição do Mundo Português em 
1940. 

 
Ilustração 25 - Esfera 
dos Descobrimentos 
concluída.  

 
Ilustração 26 – Enquadramento da Esfera dos 
Descobrimentos com a entrada da Exposição. 

A interrupção da sua actividade profissional sucede, quando este comete suicídio no 

ano de 1957 devido a dois acidentes vasculares cerebrais, o primeiro ocorrido em 

1956, e o último no ano da sua morte. Estes acidentes deixaram-no diminuído 

fisicamente, o que para um homem habituado a agir e a dirigir, tornava-se mais 

insuportável que para qualquer outro.98  

                                            
97

 “O «rasto» do arquitecto é tão extenso, tão variado, tão intenso e tão cheio de contradições que não 
podia ter deixado de suscitar ressentimentos, incompreensões, equívocos, nem precisava do 
provincianismo lisboeta para produzir boatos, tivessem ou não fundamento.” (Caldas, 1997, p.15) 
98

 Porfírio Pardal Monteiro acabaria por não ver o Hotel Ritz e alguns edifícios da Cidade Universitária de 
Lisboa concluídos. Sobre este facto, João Caldas refere: “Porfírio Pardal Monteiro morreu em 16 de 
Dezembro de 1957. O seu provável suicídio foi alvo de variadas especulações e é, ainda hoje, motivo de 
alguns comentários reticentes. […] o próprio tom de tragédia e segredo que rodeou o seu fim originou 
uma espécie de lenda que gira em torno de supostos problemas na construção do Hotel Ritz, a sua última 
obra, alimentada pelo posterior suicídio do respectivo empreiteiro, Diamantino Tojal.” (Caldas, 1997, p.15) 
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2.3. REFERÊNCIAS: O ARQUITECTO E A ARQUITECTURA MODERNA ALÉM-
FRONTEIRAS 

No relatório da primeira sessão de trabalhos do 1º Congresso Nacional de 

Arquitectura, intitulado “A Arquitectura no Plano Nacional” datada a 31 de Maio desse 

ano, discutiam-se as primeiras abordagens e estratégias que teriam de ser realizadas 

no âmbito de melhorar a qualidade da Arquitectura Portuguesa. Entre os vários temas 

debatidos, há um que estava intrinsecamente relacionado com a formação cultural dos 

arquitectos portugueses. 

Entendia-se que o arquitecto não beneficiava em Portugal de condições propícias para 

produzir arquitectura de alta qualidade. Desde o ensino, ministrado em condições 

deploráveis, à falta de cultura artística e de cultura geral (o que dificultava a 

compreensão e aceitação das tentativas progressistas dos arquitectos); à insuficiência 

e rigidez dos regulamentos de construção; à sujeição e condicionamento dos 

problemas técnicos a razões de ordem moral e de preferências pessoais daqueles a 

quem competia orientar a solução desses problemas; à falta de programas completos e 

bem definidos para os edifícios que se encomendassem; à carência de certos materiais 

e equipamentos já hoje indispensáveis; à escassa representação dos arquitectos nos 

organismos que tinham de se ocupar dos problemas da arquitectura. (Tostões, 2008, 

p.XXXVII) 

Consideravam alguns dos participantes que era fundamental os arquitectos 

portugueses se referenciassem em padrões de uma cultura arquitectónica europeia. 

Deste modo, Porfírio Pardal Monteiro nas suas viagens, tanto profissionais como 

pessoais, aproveitava para ver a arquitectura que se estava a fazer lá fora, 

nomeadamente pela Europa. 

Cá dentro, em Portugal, desde o livro “A Nossa Casa” de Raul Lino em 1919, “ […] 

nenhum arquitecto publicara um livro de divulgação ou teorização, nem mesmo 

panfletos ou artigos, e as revistas que vegetaram ao longo dos anos 20 pouca e má 

divulgação faziam do que lá fora se estava a passar.” (Portas, 2008b, p.174) 

Entende-se, no panorama da cultura arquitectónica portuguesa, que a “ […] ligação ao 

internacionalismo militante do Esprit Nouveau, de Le Corbusier ou da Bauhaus de 

Gropius fez-se indirectamente pela frágil via de algumas estadas em Paris […] ou à 

consulta das raras revistas que aqui chegavam.” (Portas, 2008b, p.174) 
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Porfírio Pardal Monteiro tinha noção da especificidade cultural99 que o país 

apresentava, tal como refere José Augusto França, historiador da arte portuguesa do 

século XX, quando exemplifica que a arquitectura do Ferro, do Palácio de Cristal do 

Porto e a Ponte Maria Pia, obras respectivamente, inglesa e francesa, por importação 

necessária ao progresso dos tempos novos, de indústria e de caminhos-de-ferro eram 

técnicas estranhas às possibilidades construtivas do país.100 

Só nos países onde a população culta é exigente e interessada nos problemas de 

espírito a Arte atinge os níveis elevados que tanto impressionam os povos menos 

civilizados. Por isso, pretender que, de um momento para o outro, os conceitos mais 

correntes em Portugal sobre Arte se modifiquem de modo a que seja possível atingir 

aquele nível a que muitos aspiram, é pura utopia. (Monteiro, 2008a, p.3) 

A História da Arquitectura comprova, desde sempre, estas preocupações, as quais 

impulsionaram os homens a criar para cada caso, e decorrendo do espírito da época, 

as estruturas formais e espaciais que lhe dessem satisfação. 

E é por tal forma evidente este sentido de criação, que até dentro da mesma 

civilização, com os mesmos programas, utilizando os mesmos materiais se verificam, a 

todo o momento, a preocupação de criar a obra nova, concordante com os novos 

processos de construir, sucessivamente descobertos ou inventados e cuja expressão 

estética acusa a mesma tendência de novidade. (Monteiro,1948b, p.35) 

Mas é também verdade que o fenómeno característico da história da arquitectura 

portuguesa centra-se em absorver modelos externos sem uma preocupação excessiva 

com a sua fundamentação teórica. Refira-se “ […] a arquitectura entendida na cultura 

portuguesa sobretudo como uma questão de estilo e gosto”. (Portas, 2008b, p.169) 

Como já referido no presente texto, Porfírio Pardal Monteiro tinha em apreço os 

ensinamentos dos Mestres José Luís Monteiro e especialmente de Miguel Ventura 

Terra. Este último constituirá a maior influência101 para a sua formação no modo como 

estabelece uma estratégia forte à composição e ao próprio emprego dos materiais. 

                                            
99

 “A produção artística portuguesa aparenta estar intimamente interligada ao conceito de cultura de 
fronteira, […] a cultura portuguesa não é possuidora de um conteúdo mas apenas da forma, em virtude 
das constantes incorporações de produtos culturais externos a si mesma.” (Lebre, 2001, p.58) 
100

 “ […] arquitectura do Ferro, do Palácio de Cristal do Porto e da Ponte Maria Pia, obras 
respectivamente, inglesa e francesa, por importação necessária ao progresso dos tempos novos, de 
indústria e de caminhos-de-ferro? […] As técnicas ali utilizadas são estranhas às possibilidades 
mecânicas do país: isso faz colocar o nosso problema da importação e das formas em termos especiais 
que não permitem a contagem pelas técnicas tradicionais justificada.” (França, 1997, p.58) 
101

 “Ventura Terra deixa seguidores na geração seguinte, em Pardal e Carlos Ramos, ambos muito jovens 
passaram pelo seu atelier e aprenderam uma nova maneira de projectar arquitectura: só depois de muito 

bem estudada a planta se passava para os alçados, o que naquela época parecia muito estranho. Pardal 
e Cristino vão ser, com Cottinelli Telmo e Carlos Ramos, os primeiros autores de obras de formas 
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A estratégia de projectar em Ventura Terra é visível quando observamos os seus 

edifícios em planta verificando que tudo se encaixa de forma lógica102. 

A singeleza patenteada pela sua arquitectura contraria aqueles para quem a referência 

da: 

Arquitectura […] já não era o da Arte, impondo o conhecimento – quási de memória – 

dum determinado alfabeto cujos caracteres fossem colunas, entablamentos, frontões, 

pórticos, nichos, imagens, em suma – formas cujo espírito se não cuidava de 

compreender e que constituíam a base de toda a composição arquitectónica. Era com 

elas que, não há ainda muitos anos, o arquitecto se treinava no exercício de conseguir 

efeitos arquitectónicos, resolvendo, com maior ou menor habilidade: os mais variados 

puzzles: o arquitecto indiferente ou apaixonado por essas belas formas era então 

considerado mais ou menos artista segundo a riqueza do seu abecedário e a 

consequente facilidade de conjugação fosse maior ou menor. (Monteiro, 2010) 

É neste contexto de indefinição da raiz cultural arquitectónica portuguesa que, em 

1925, visita a Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes em Paris. Porfírio 

Pardal Monteiro estava perante uma cidade com vida e cheia de novidades artísticas, 

as quais viriam transformar por completo o seu modo de ver e fazer arquitectura103, 

levando-o a abandonar a linguagem oitocentista clássica e tradicionalista que 

aprendera no curso de Arquitectura da Escola de Belas Artes de Lisboa e aprofundara 

no atelier do arquitecto Miguel Ventura Terra. 

Na referida exposição foi encontrar, em paralelo com as Arts Déco de Mallet-

Stevens104 (1886-1945), os modernistas, Le Corbusier105 (1887-1965) com o pavilhão 

                                                                                                                                
internacionalizadas pelo geometrismo nacionalista de Corbusier e da Bauhaus, ainda nos anos 20.” 
(Monteiro, 2012, p.48) 
102

 A sua metodologia projectual tem como referência a obra de Jean-Nicholas Louis Durant, cuja 
relevância na construção dos métodos de projecção moderna na arquitectura foi bem destacada. Durant, 
no seu livro Precis, cria uma série de plantas, cortes e elevações de edifícios hipotéticos utilizando 
elementos da tradição histórica – abóbadas de berço, de arestas, pátios, rotundas, galerias, etc – com o 
intuito de mostrar as possibilidades destes elementos para compor novos edifícios segundo programas do 
século XIX e, provavelmente, fazer face à sua tarefa de ensinar arquitectura numa escola politécnica. 
103

 “Após este périplo, a sua arquitectura começa a ganhar coerência formal. A estação ferroviária do Cais 
do Sodré atesta uma evolução a que está subjacente uma alteração de conceitos estéticos, concretizada 
numa interrupta escalada de sobriedade, em que a qualidade estética é procurada, não com base em 
motivos decorativos mas antes, numa justeza de proporções dos vários elementos arquitectónicos 
intervenientes, quase despidos de decoração. Neste caso e, ao contrário dos edifícios anteriores, a arte 
aparece integrada, como elemento que realça a arquitectura e nunca por sobreposição, ocultando os seus 
elementos construtivos.” (Monteiro, 2012, p.67) 
104

 Robert Mallet-Stevens foi o primeiro designer a introduzir os ideais de função e simplicidade em 

França. Influenciado por Hoffman que criticava o excesso decorativo do Art Nouveau. 
Este arquitecto, muito solicitado durante o período entre as duas grandes guerras, foi um representante 
importante do estilo Arts Déco em França. 
105

 Le Corbusier – Charles-Edouard Jeanneret-Gris, arquitecto, urbanista e pintor franco-suiço, foi autor 

de diversos livros de arquitectura e urbanismo, dos quais se destaca Vers une Architecture de 1923, e 
autor do Modulor – sistema de proporções desenvolvido a partir da secção de ouro. 
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«Esprit Nouveau»106 [Ilustração 28] e o Construtivismo107 no pavilhão russo de 

Konstantin Melnikov108 (1890-1974) [Ilustração 27], todos eles com uma nova 

imagem, totalmente depurada. 

 
Ilustração 27 - Pavilhão da U.R.S.S. na 
exposição de 1925, em Paris. Edifício 
projectado por Konstantin Melnikov nos 
princípios do Construtivismo. 

 
Ilustração 28 - Pavilhão “Esprit Noveau” na exposição de 1925, em Paris. Projectado 
por Le Corbusier, este edifício ilustra a combinação da arquitectura e a escultura com 
a engenharia. Este tem como principal conceito definir a casa como “um modo de 
habitar”. 

O ar que se respirava em Paris era de modernidade. Depois da dureza e brutalidade 

da Primeira Grande Guerra, artistas e arquitectos sonhavam com uma nova 

humanidade e acreditavam que o seu aparecimento dependia do abandono das velhas 

práticas e teorias da criação assentando o exercício arquitectónico em novas 

propostas e soluções. 

Estes arquitectos iniciaram efectivamente a pesquisa e consequente concretização de 

novas obras que exaltam o pensamento, as formas, os materiais, as técnicas, novos 

processos de individuação, a comoção e o ritmo daquele tempo. 

Abriu-se assim o caminho para o desenvolvimento de diversas correntes modernas, 

como a Bauhaus na Alemanha, o Neoplasticismo na Holanda, o Construtivismo na 

Rússia, ou o modernismo de Le Corbusier, em França. Foi este arquitecto suíço que 

                                            
106

 O arquitecto suíço, com o Pavilion de l’Esprit Nouveau, não procurava expor objectos no interior, mas 
sim apresentar um novo conceito de vida e de arquitectura. A sua proposta provocadora traduzia-se numa 
arquitectura funcionalista, despojada de decoração, assente na simplicidade e na utilização mais crua das 
matérias de construção. 
107

 O Construtivismo Russo foi um movimento estético e político iniciado na Rússia a partir de 1919, como 
parte do contexto dos movimentos de vanguarda no país, de forte influência na arquitectura e na arte 
ocidental. Este negava uma «arte pura» e procurava abolir a ideia de que a arte é um elemento especial 
da criação humana, separada do mundo quotidiano. A arte, inspirada pelas novas conquistas do novo 
Estado Operário, deveria inspirar-se nas novas perspectivas abertas pela máquina e pela industrialização 
servindo a objectos sociais e a construção de um mundo socialista. 
108

 Konstantin Stepanovich Melnikov foi um arquitecto e pintor russo. Foi uma das principais figuras do 

Construtivismo Russo do início do século XX. 
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em 1923 publicou uma colecção de ensaios intitulada Vers Un Architecture109 que se 

converteu no manifesto do Movimento Moderno e um dos principais documentos da 

história recente da Arquitectura. 

Ana Tostões, no livro Fotobiografias do século XX sobre Porfírio Pardal Monteiro, 

recorre à biografia deste arquitecto para salientar a importância, e influência, que a 

visita à exposição de Paris, em 1925, significou na Obra do arquitecto: 

Após a visita à Exposition Internationale des Artes Décoratifs et Industriales em Paris, 

dois anos depois, a sua arquitectura caminhará para uma expressão cada vez mais 

construtiva, depurada e geometrizada. Na Estação do Cais do Sodré, no Pavilhão 

Central do IST ou nas habitações que projectou a partir daí a sua obra evolui no 

sentido de uma grande claridade estrutural e de uma utilização precisa do ornamento, 

que passa a fazer parte integrante da composição: « [Em Paris] pela primeira vez se 

deparou aos meus olhos o espectáculo do esforço dos arquitectos de muitos países 

para darem novo rumo à Arquitectura […] Fui, pela força das circunstâncias, levado a 

admitir que qualquer coisa de novo havia a dizer na Arquitectura […] Tive então 

ocasião de constatar que era comum a numerosos arquitectos esta minha preocupação 

de tentar encontrar um caminho para a Arquitectura contemporânea que conciliasse a 

verdade da planta com os novos materiais e os novos processos de construção que 

uma indústria avançadíssima punha à disposição dos arquitectos». (Tostões, 2009, 

pp.73-75) 

Talvez por entender a Arquitectura fundamentalmente como envolvendo a actividade 

construtiva, Porfírio Pardal Monteiro não se interessou particularmente pela actividade 

urbanística em si, embora não tenha deixado de reflectir sobre o Urbanismo. As suas 

obras eram e pareciam sólidas, inscritas precisamente na tradição clássica e um dos 

seus maiores modelos foi o «Classicismo Estrutural»110 Francês, fundamentado na 

obra de arquitectos como Auguste Perret, François Le Coeur111 (1872-1934) e Henri 

Sauvage112 (1873-1932), mas também Michel Roux-Spitz113 (1888-1957) ou Henri 

Pacon114 (1882-1946). 

                                            
109

 Na sua Dissertação de Mestrado, Pedro Lebre defende que tal como Raul Lino, em Casas 
Portuguesas (1933), Corbusier com Vers un Architecture (1923) ambas consistem numa reformulação 
estética e projectual profunda da casa e por consequência o habitar, apesar destas apresentarem 
diferentes realidades. São assim documentos dirigidos ao público em geral, que o tema de fundo é a 
afirmação da existência de condições ideais no momento para inovar no campo da Arquitectura, 
apontando principalmente para novos caminhos de reformulação do habitar do Homem. 
110

 Consciente da especificidade cultural portuguesa, Porfírio Pardal Monteiro combinou, na prática, as 
posições do Classicismo Estrutural Francês, centrado em Auguste Perret, salvaguardando assim as 
devidas distâncias produzidas pelo contexto português, o percurso e a personalidade do arquitecto 
português. 
111

 François Le Coeur foi um arquitecto francês que mereceu grande destaque no panorama cultural 

francês no início do século XX. 
112

 Henri Sauvage, arquitecto francês com referência ao Art Nouveau, foi colaborador do prestigiado 

arquitecto Jean-Louis Pascal (1837-1920). 
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Da Obra de Perret ressalta, como um dos fundamentos da sua arquitectura, a 

expressão da estrutura e os efeitos monumentais que dela se podem retirar. Estes 

efeitos apoiam-se na referida tradição clássica e num gosto pelas formas simples e 

uma recusa do ornamento historicista, mas não do ornamento115. Este, “Seguindo a 

tradição renovava-a.” (Lobo, 2010, p.378) 

 
Ilustração 29 - Estação comboios em Havre, França. 
Projectado por Henri Pacon, em 1932, este edifício tem 
semelhanças ao estilo arquitectónico adoptado por 
Porfírio Pardal Monteiro para a realização de edifícios 
estatais. 

 
Ilustração 30 - Interior do edifício La Mouche, em Lyon, França. Projectado 
por Tony Garnier, em 1908, esta espacialidade só foi permitida pelo uso do 
ferro, do vidro e do betão armado. 

Porfírio Pardal Monteiro para além de um grande admirador da obra de Auguste 

Perret, era também de Tony Garnier, o que era natural, visto que ambos atribuíam 

uma atenção especial aos problemas inerentes ao acto de construir. Auguste Perret e 

Tony Garnier foram alunos de Julien Gaudet116 (1834-1908) na Ecole des Beaux-Arts 

de Paris e dele receberam os conceitos do racionalismo do século XX.  

Auguste Perret faz parte do conjunto de arquitectos pioneiros do Movimento Moderno, 

destacando-se pelo emprego intencional do betão armado nas suas obras117. O seu 

pensamento e obra revelam uma excepção à tendência para um entendimento 

                                                                                                                                
113

 Michel Roux-Spitz foi um arquitecto francês defensor da nova posição dos arquitectos modernos, no 

entanto foi um opositor aos conceitos de Le Corbusier. 
114

 Henri Pacon, arquitecto francês, foi autor de três Gares de cariz modernista no início do século XX. A 
Gare du Havre [Ilustração 21], a Gare de Caen e a Gare de Chaville-Rive-Gauche. 
115

 Como referência à obra de Adolf Loos abordada no capítulo seguinte durante o estudo da Igreja Nossa 
Senhora de Fátima. 
116

 Julien Azais Gaudet, arquitecto e professor de Teoria da Arquitectura na École des Beaux,Arts em 

Paris entre 1894 e 1908, teve um papel relevante no âmbito do pensamento arquitectónico no período de 
transição entre os séculos XIX e XX. 
117

 Perret formula a linguagem do arquitecto através da construção: “A construção é a linguagem mão do 
Arquitecto. O Arquitecto é um poeta que pensa e fala como construtor. Os grandes edifícios de hoje 
comportam uma ossatura, uma estrutura de aço ou de betão armado. A estrutura é para o edifício o que o 
esqueleto é para o animal. Assim o esqueleto do animal, ritmado, equilibrado, simétrico contém e suporta 
os mais diversos órgãos e os mais diversamente situados. Assim a estrutura do edifício deve ser 
composta, ritmada, equilibrada, e até simétrica. Deve poder conter os organismos, os serviços, mais 
diversos e o mais diversamente situados, exigidos pela sua finalidade, pela função. Aquele que dissimula 
uma parte, qualquer que seja, da estrutura, priva-se do único legítimo e mais belo ornamento da 
Arquitectura. Aquele que dissimula um pilar, comete um erro. Aquele que constrói um falso pilar, comete 
um crime.” (Perret, 2010, pp.75-76) 
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simplista da poética arquitectónica. Perret define que a “Arquitectura é a arte de 

organizar o espaço. É pela construção que ela se exprime. […] A Arquitectura domina 

o espaço, limita-o, cobre-o, fecha-o, tem o privilégio da criação de liames mágicos 

obra inteiramente do espírito.” (Perret, 2010, p.75) 

Este é pioneiro na utilização (do sentido) da luz como instrumento arquitectónico e é 

também uma referência para Corbusier. Este último trabalhou com Perret numa fase 

inicial da sua carreira e com quem aprendeu as potencialidades da utilização do betão 

armado118. Porfírio Pardal Monteiro acabaria por travar amizade com este último no 

ano de 1930 aquando da criação da revista L’Architecture d’Aujourd’hui, que divulgará 

obras dos arquitectos da nova geração além-fronteiras e da qual fica correspondente 

em Portugal. 

Tony Garnier, outra das referências supracitadas, pioneiro na utilização do betão em 

grande escala, foi o primeiro a elaborar um projecto utópico detalhado, para uma 

cidade de carácter moderno – A cidade Industrial119 – cuja premissa assentava na 

sectorização, em que a indústria, habitação, serviços, lazer e cultura são áreas bem 

delimitadas no espaço da cidade. Nesta proposta separa a zona industrial da 

residencial através de uma mancha verde, distinguindo também as respectivas redes 

de transporte. 

É também nesta altura, que Porfírio Pardal Monteiro estabelece relações de amizade 

com Alfred Agache (1875-1959). Foi por intermédio de Porfírio Pardal Monteiro que 

Duarte Pacheco terá estabelecido o contacto com o arquitecto e urbanista francês. 

Quando este urbanista se deslocava a Portugal, o seu local de trabalho era no atelier 

                                            
118

 “Enquanto a história da arquitectura evolui lentamente através dos séculos, em termos de estrutura e 
decoração, em cinquenta anos o ferro e o cimento trouxeram novas aquisições que são o indício de uma 
grande potencialidade de construção e do início de uma arquitectura de códigos transfigurados.” 
(Corbusier, 2010a, p.118) 
119

 Garnier idealiza uma cidade caracterizada pela sectorizarão, cujos edifícios seriam executados com 
betão armado utilizado em grande escala. Este autor define a sua “Cidade Industrial: porquanto a maior 
parte das novas cidades que doravante se construírem, deverá a sua fundação ter motivos industriais. […] 
Na busca de disposições que melhor satisfazem as necessidades materiais e morais do indivíduo, fomos 
levados a criar regulamentos referentes à organização viária, regulamentos de salubridade etc., e logo 
acreditámos na concretização de alguns progressos de ordem social, naturalmente consequentes com 
estes regulamentos, uma extensão natural, que as leis actuais não autorizam. Admitimos assim que a 
Sociedade poderá, de ora em diante, dispor livremente do solo e que a ela lhe caberá encarregar-se do 
fornecimento da água, do pão, da carne, do leite, dos medicamentos, dados os cuidados múltiplos que 
estes produtos requerem. […] Os materiais utilizados são o betão de brita nas fundações e nas paredes, e 
cimento armado no chão e nas coberturas. Todos os edifícios importantes serão construídos quase 
exclusivamente em betão armado. Estes dois materiais são aplicados ainda frescos em moldes 
preparados para o efeito. Quanto mais simples forem as cofragens mais fácil será a construção e, 
consequentemente, menos dispendiosa. Esta simplicidade de meios conduz, logicamente, a uma grande 
simplicidade de expressão da estrutura.” (Garnier, 2010, pp.69-70) 
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de Porfírio, o que terá acontecido com frequência a partir de 1933, aquando do 

«Estudo Preliminar de Urbanização da Zona de Lisboa ao Estoril e Cascais» realizado 

por Agache. 

A amizade de Porfírio Pardal Monteiro com Pierre Vago120 (1910-2002), que foi chefe 

de redacção da AA desde o início e também fundador em 1932 das Reúnions 

Internacionales d’Architectes121 foi um importante elo de ligação à Europa e à 

internacionalização deste arquitecto.  

Em 1932 integrou uma delegação da L‘Architecture d’Aujourd’hui que se deslocou à 

então URSS. Uma oportunidade rara, que lhe permitiu visitar Leningrado (actual São 

Petersburgo), Moscovo e Kharkov e conhecer os projectos de Melnikov, o edifício do 

Pravda, de Golosov122 (1883-1945) [Ilustração 31], as unidades de habitação de 

Guinzburg123 (1892-1946), o Estádio do Dynamo, e o Centrosoyouz de Le Corbuiser 

[Ilustração 32], entre outros expoentes da arquitectura soviética modernista.  

 
Ilustração 31 – Edifício Pravda, Rússia. Edifício projectado 
por Ilya Golosov na década de 1920 mas construído apenas 
entre 1930 e 1935. Combine the newspaper “Pravda”  
(Palmin, 2009) 

 
Ilustração 32 – Edifício Centrosoyouz em Moscovo, Rússia. Foi 
projectado por Le Corbusier em 1931 para o governo russo. Le 
Corbusier Tsentrosoiuz Building, Moscow. 1928-37 (Anderson, 2009) 

Tal como em Setembro de 1934, em que o arquitecto viaja pela europa com o 

objectivo de recolher elementos sobre gares marítimas, desta vez em 1937, 

acompanhado por Duarte Pacheco, viaja pela Argélia e Itália, visitando em Roma, a 

                                            
120

 Pierre Vago, arquitecto francês, foi um dos fundadores da prestigiada revista Architecture 
d’Aujourd’hui e presidente da União Internacional de Arquitectos. Foi divulgador da Arquitectura Moderna 

por todo o mundo. 
121

 Reuniões Internacionais dos Arquitectos (Tradução nossa) 
122

 Ilya Golosov, arquitecto russo autor do Construtivismo em 1925, mais tarde em 1931 fundamenta a 

sua própria linguagem que irá dar origem ao pós-Construtivismo. 
123

 Moisei Yakovlevich Ginzburg foi um arquitecto construtivista russo. Da sua obra, destaca-se o 

edifício de habitação Narkomfin. 
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CittàUniversitaria (1932-35) [Ilustração 33], mandada edificar por Mussolini124 (1883-

1945) com projecto e plano de Marcello Piacentini125 (1881-1960). Os edifícios 

universitários romanos não terão sido indiferentes a Porfírio Pardal Monteiro que 

desenvolvia nessa altura o projecto para a Universidade de Lisboa. [Ilustração 34]  

Tendo sido durante algum tempo o arquitecto da confiança de Duarte Pacheco, com 

quem vai visitar a obra de Piacentini em Itália, Pardal Monteiro protagonizou a primeira 

etapa das obras públicas, definida no limbo entre a modernidade e a monumentalidade, 

numa elegante e austera simbiose balançada entre a manipulação de volumes claros e 

puros, e o frequente recurso a uma composição simétrica, com entradas marcadas por 

grandes pilastras, escadarias monumentais, pés-direitos múltiplos, revestimentos a 

mármore e enquadramentos de painéis pictóricos. (Tostões, 1995, p.524)  

Esta viagem termina em Paris onde decorria a Exposition Internationale des Arts et 

Techniques, a última exposição internacional realizada antes da Segunda Guerra 

Mundial. Nesta mostra, dois pavilhões destacavam-se claramente; o pavilhão alemão 

do arquitecto Nazi Albert Speer126 (1905-1981) e o pavilhão da URSS de Boris Iofan127 

(1891-1976). Ambos procuravam enaltecer o poderio dos respectivos países através 

da arquitectura. Jornada esta, durante a qual, Porfírio terá também visitado o Club des 

Architectes e o Pavilion de L’Art, projectados pelo seu amigo Vago e, naturalmente, o 

Pavilhão de Portugal concebido, após o concurso, por Keil do Amaral128 (1910-1975). 

                                            
124

 Benito Amilcare Andrea Mussolini foi um político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista 

desde 1922 e umas das figuras-chave da criação do Fascismo. Este incluía elementos do nacionalismo, 
corporativismo, sindicalismo nacional, progresso social e anticomunismo. 
125

 Marcello Piacentini foi um arquitecto e urbanista italiano. Se Porfírio Pardal Monteiro foi o “arquitecto 

do regime” em Portugal, Piacentini foi o “arquitecto do regime” em Itália. 
126

 Berthold Konrad Hermann Albert Speer foi o arquitecto-chefe e ministro do Armamento do Terceiro 

Reich tendo entrado para o Partido Nazi em 1931. Pelo seu reconhecimento da sua obra na área da 
arquitectura, este rapidamente se tornou numa das pessoas mais próximas de Hitler, tendo sido 
designado para a construção de diversas obras, incluindo a Chancelaria do Reich e os planos para a 
reconstrução de Berlim. 
127

 Boris Mihailovich Iofan foi um arquitecto russo onde a sua obra se caracterizou como uma 

arquitectura estalinista. 
128

 Francisco Caetano Keil Coelho do Amaral foi um arquitecto português. Autor de uma produção 

teórica de relevo e de uma vasta obra construída, a sua acção foi determinante para a consolidação de 
uma plena consciência moderna na arquitectura em Portugal.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Ilustração 33 - Cidade Universitária de Roma. Projecto elaborado por 
Piacentini, em 1932, durante o regime fascista de Mussolini. Este pólo 
universitário serviu como referência á realização da Cidade Universitária de 
Lisboa. Rome – La Sapienza – Main Building (Chakroff, 2009) 

 
Ilustração 34 – Cidade Universitária de Lisboa. Projecto 
elaborado por Porfírio Pardal Monteiro, desde a sua 
encomenda em 1935 até 1957, durante o regime do 
Estado Novo. 

Numa das suas últimas visitas documentadas, destaca-se a deslocação de Porfírio 

Pardal Monteiro a Londres onde, em Setembro de 1946, com Vago, Sir Patrick 

Abercrombie129 (1879-1957), E. Goldfinger130 (1902-1987) e Auguste Perret, é criada 

no Royal Institute of British Architects aquela que hoje é ainda a mais importante 

organização de arquitectos em todo o mundo – A União Internacional dos 

Arquitectos.131 

Pode-se dizer que era um arquitecto que tinha um vasto conhecimento do que se 

passava lá fora, nomeadamente nos centros culturais europeus, procurando conhecer 

obras de referência in situ – a obra real –, tendo como principal objectivo filtrar, e 

interpretar, os conhecimentos obtidos rejeitando fazer uma cópia dos mesmos.132 

 

                                            
129

 Patrick Abercrombie foi um arquitecto e urbanista britânico, que se tornou conhecido em 1916 com 

um projecto para o reordenamento de Dublin. Mais tarde realizou projectos para outras grandes cidades, 
incluindo o da reconstrução de Londres depois dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. 
130

 Erno Goldfinger foi um arquitecto húngaro que se notabilizou pela projecção de blocos de torres 

habitacionais. 
131

 A União Internacional dos Arquitectos (UIA) é uma associação não-governamental com o objectivo de 
unir os arquitectos de todo o mundo independentemente da sua nacionalidade, religião ou opção 
arquitectónica. 
132

 “Já sabemos que, na viagem de estudo à Europa, Pardal, segundo explicação que então escreveu 
«avali[ou] das necessidades funcionais das instalações mais diversas», mas sobretudo «compar[ou] os 
sistemas de construção de cada uma». Não parece que tenha visitado as poucas obras mais radicais já 
construídas, como por exemplo a escola da Bauhaus em Dessau (Walter Gropius, 1925), mas, de 
qualquer modo, do que vê, regista as tentativas dos arquitectos no sentido de tornar mais barata a 
construção, recorrendo ao emprego «racional dos mais diversos materiais», e de procurar dar solução 
aos problemas à custa da «simplificação da arquitectura». Pela informação recolhida através de revistas 
internacionais, a francesa L’Architectura d’Aujourd’hui mas também a alemã Moderne Baukunst, e das 
viagens de estudo realizadas Pardal Monteiro recordrá que «tivera já ocasião de ver que mais ou menos 
por toda a parte novo rumo se dava à expressão da Arquitectura». E especificou: «Por um lado, era 
apenas a natural ânsia de renovação das formas, tendência puramente estética com tendências para 
novo formalismo que se expandira em 1925 na Exposição de Artes Decorativas, em Paris. Por outro lado, 
seguindo certas teorias de Viollet-le-Duc, de conciliar a estrutura com a expressão, eram os arquitectos 
tentados pelas possibilidades do betão armado, novo material que vinha permitir a resolução de 
problemas novos». (Tostões, 2009, p.58) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1916
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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3. IDENTIDADE E ESTILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “E ainda está para nascer quem mude de 

nome em cada obra que escreva […] Mas 

há quem mude de nome e de pele dentro do 

próprio volume.” 

 

FRANÇA, José-Augusto (1997) – (in)definições de cultura. 

Lisboa : Editorial presença, p. 27. 
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3.1. ECLETISMO 

3.1.1.TEMPLO ADVENTISTA (1923-1924) 

 
Ilustração 35 - Implantação do Templo Adventista na 
freguesia da Pena, São Jorge de Arroios, em Lisboa. 
(Bing Maps 2014) 

 
Ilustração 36 – Rua 
Joaquim Bonifácio. 
(Ilustração nossa, 
2014) 

 
Ilustração 37 – Templo Adventista. (Ilustração 
nossa, 2014) 

O Templo Adventista133, [Ilustração 37] situado na rua Joaquim Bonifácio, em Lisboa, 

revela tendências de um ensino característico da Escola de Belas Artes no início do 

século XX. Este edifício de linguagem ecléctica, projectado por Porfírio Pardal 

Monteiro em 1923, transporta-nos para um passado distante com as suas 

características clássicas, mas ao mesmo tempo posiciona-nos num período não tão 

distante, o período dos neos134. 

Não é bom o serviço que os arquitectos prestam à Nação quando, ao construírem por 

processos modernos, como materiais novos, para dar conta das novas estruturas, 

aplicam às suas concepções, como uma máscara, uma expressão plástica colhida 

doutros estilos, por mais belos e cativantes que eles sejam. (Monteiro, 2008b, p.40)  

Este estilo linguístico desenvolve-se maioritariamente durante o século XIX por toda a 

Europa e o seu declínio coincide com a viragem do século, com o surgimento do 

movimento moderno135. Apesar de ser historicista, o eclectismo não simboliza uma 

                                            
133

 Para entendermos melhor este edifício sentimos a necessidade de o visitar e explorar com os nossos 
próprios olhos, no entanto, só nos foi concedida a autorização de visitar a Sala de Orações no primeiro 
piso. A nossa leitura baseou-se assim em testemunhos de investigadores e teóricos de arquitectura que 
estudaram pormenorizadamente todo este edifício. No que se refere ao ambiente vivido durante a nossa 
visita à Sala de Orações, esta traduz a leitura testemunhada por nós. 
134

 Entenda-se neo-românico; neogótico; neomanuelino; neo-renascimento; neobarroco; neogrego; neo-
egípcio.  
135

 Em 1901 Otto Wagner apela a um novo estilo. Este considera: “Uma vez volatilizado o primeiro delírio 
artístico, considerou-se que tudo o que tinha sido criado estava mal escolhido e carecia de fundamento. 
Ficou claro que, se bem que, todos os chamados estilos tivessem sido plenamente justificados noutro 
período, a nossa época moderna tinha de procurar outra expressão. Ainda que num primeiro momento a 
grande maioria se sentisse satisfeita com tais obras, pois aludiam a bons modelos anteriores, na 
realidade tratava-se de uma bebedeira estilística passageira, já que as «obras de arte» produzidas 
resultaram ser unicamente o fruto de estudos arqueológicos (sem qualquer valor criativo). […] É 
incontestável que, para harmonizar com a sociedade actual, todas as criações modernas hão-de 
responder aos novos materiais e aos requisitos do presente, hão-de manifestar a nossa própria 
idiossincrasia ideal, mais democrática e consciente de si mesma, e hão-de ter em conta os colossais 
proveitos técnicos e científicos, assim como a actual tendência de tornar prático. […] Este novo estilo, o 
moderno terá que expressar com clareza em todas as nossas obras, uma troca significativa da 
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verdadeira viragem para o passado, tentando copiar ou interpretar modelos históricos. 

É uma tentativa de ultrapassar a estagnação sentida pelos arquitectos em relação aos 

revivalismos.  

Apesar de se afirmar durante o século XIX, este conceito tinha sido já debatido por 

Denis Diderot136 (1713-1784), que em 1755 apresentou uma definição, como a 

autêntica filosofia arquitectónica no espírito do verdadeiro Ecletismo. Esta definição é 

referência de estudo a Jaqueline Pedone na sua investigação137 sobre o “Espírito 

Eclético na Arquitectura”: 

Em arquitectura, Ecletismo designa a atitude dos arquitectos do século XIX que 

utilizaram elementos escolhidos na história, com a intenção de produzir uma nova 

arquitectura. […] O Ecletismo é uma concepção de arquitectura cujas origens estão 

ancoradas na renovação do pensamento filosófico e político, instaurada com o 

Iluminismo, e suas raízes identificadas na segunda metade do século XVIII. Esse 

movimento filosófico, que se caracterizou pela confiança no progresso e na razão, 

aprofundou o questionamento de beleza e gosto até então estabelecidos pelos 

cânones clássicos. Afirmando-se o culto da sensibilidade, a beleza tornou-se um fato 

subjectivo, ligado ao gosto do seu tempo e do próprio artista, livre do compromisso com 

regras absolutas. A origem da mudança dos ideais da arquitectura se ampara no novo 

modo de conhecer, chamado conhecimento histórico. Os iluministas conceberam a 

história sempre progressiva, abriram-se para o estudo de todas as civilizações, 

possibilitando assim o estudo universal das distintas arquitecturas. A obra de referência 

que actualizou o conjunto dos conhecimentos gerais, no século XVIII, foi chamada 

Encyclopédie [Enciclopédia]. Um dos seus editores, Denis Diderot (1713-1784), 

escreveu em 1755 esta definição, destacada por Peter Collins como a autêntica 

filosofia arquitectónica no espírito do verdadeiro Ecletismo: «Um ecléctico é um filósofo 

que passa por cima de preconceitos, tradições, antiguidade, consenso universal, 

autoridade e tudo o que domina a opinião de massa; que se atreve a pensar por si 

mesmo voltando aos princípios gerais mais evidentes, examinando-os, discutindo-os e 

não aceitando nada que não seja evidenciado pela experiência e pela razão. É o que, 

de todas as filosofias que tem analisado, sem respeito a pessoas e sem parcialidade, 

se tem feito a sua própria filosofia, que lhe é peculiar.» (Pedone, 2005, p.127) 

                                                                                                                                
sensibilidade até à arte, a quase completa decadência do romantismo (o surgimento da razão que 
acompanha os nosso actos) e estar acompanhada da mais perfeita satisfação das necessidades, para 
representar o nosso tempo e a nós mesmos. Este estilo em gestação, que há-de representar o nosso 
tempo e a nós mesmos, uma vez construído sobre a base mencionada, necessita, tal como os estilos 
anteriores, de certo tempo para desenvolver-se; mas o nosso século que evolui em grande velocidade, 
tem o dever de alcançar esta meta com maior rapidez do que ocorreria até agora, e por ele o mundo, para 
próprio assombro, já chegou à meta.” (Wagner, 2010, pp.28-31) 
136

 Denis Diderot foi um filósofo e escritor francês que se destacou no século XVIII. 
137

 A dissertação de mestrado intitulada “O Espírito Eclético” por Jaqueline Viel Pedone, apresentada ao 
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitectura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
em Janeiro de 2003, foi destacada e apresentada, como artigo, da revista ARQ Texto, edição nº 6 no ano 
de 2005. 
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Esta definição de eclectismo surge após Pierre de Vigny138 (1690-1772), no ano de 

1740, referir que o artista deveria trabalhar em completa liberdade, optando pelo 

melhor de cada estilo. Neste sentido estes arquitectos eram considerados modernos 

para os distinguir dos artistas da Antiguidade, ou seja, de movimentos anteriores. 

Mais tarde, no ano de 1830, em França, Victor Cousin139 (1792-1867) utiliza o conceito 

de «eclectismo» para explicar um sistema de pensamento estruturado, sobre diversos 

pontos de vista, sobre os estilos. Os eclécticos referem, que não se devia aceitar os 

ideais de certos estilos afirmadamente, rejeitando assim os excessos. 

Para Peter Collins, a mais explícita teoria do eclectismo encontra-se na obra de 

Thomas Hope, An Historical Essay on Architecture, de 1840, em que este último 

questiona o uso de vários estilos arquitectónicos na arquitectura inglesa.  

Nadie parece haber tenido aún la idea de recoger de cada uno de los estilos 

arquitectónicos del passado lo útil, ornamental, científico, de buen gusto y reunirlo com 

nuevas formas y disposiciones haciendo nuevos descubrimientos, nuevas conquistas, 

nuevos produtos desconocidos en otros tempos. Y una arquitectura que nacida en 

nuestro país, desabollada en nuestro suelo en armonía com nuestro clima, instituciones 

y costumbres fuese a la vez elegante, apropriada y original y que mereciese 

verdadeiramente ser llamada «nuestra».
140

 (Collins, 1998, p.118) 

Havia, no entanto, críticos que referiam que este estilo demonstrava uma mentira, ou 

seja, que os arquitectos tentavam convencer o observador que as obras pertenciam a 

outra época.141 Este estilo arquitectónico foi mal-entendido no início, e tal como 

Thomas Hope afirmava, não tinha uma linguagem própria que o pudesse caracterizar, 

ou diferenciar, de todos os outros. 
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 Pierre de Vigny foi um prestigiado arquitecto francês no século XVIII. Da sua vasta obra, destaca-se o 
Cour du Dragon, Saint-Germain-des-Prés, em Paris. 
139

 Victor Cousin foi um filósofo, político, reformador educacional ehistoriador francês. Líder da Escola 

Eclética, foi membro da Academia Francesa de Letras. 
140

 “Ninguém parece ter tido a ideia de recorrer a cada um dos estilos arquitectónicos do passado como 
útil, ornamental, científico, de bom gosto e conhece-lo com novas formas e disposições, fazendo novas 
descobertas, novas conquistas, novos produtos desconhecidos em outros tempos. E uma arquitectura 
que nascia no nosso país, aplanava no nosso solo em harmonia e com o nosso clima, instituições e 
costumes que fosse ao mesmo tempo elegante, adequada e original e que merecesse verdadeiramente 
ser chamada «nossa»”. (Tradução nossa) 
141

 “Nunca antes a história da humanidade havia conhecido uma época sem cultura. Os citadinos da 
segunda metade do século XIX foram os primeiros homens a criarem este tipo de vida. Até aí a cultura 
desenvolvia-se e, como um rio, fluía regularmente. Os homens só conheciam o presente, não olhavam 
nem para o passado nem para o futuro. Então, vieram os falsos profetas. Disseram: «Quão triste e feia é 
a nossa vida» E recolheram pedaços de todas as culturas, amontoaram-nas em museus e disseram: 
«Haveis vivido na miséria e na fealdade. Vede, eis a beleza!».” (Loos, 2010, p.86) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecletismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecletismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Francesa_de_Letras
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Entendia-se que “ […] el eclectismo es posible que no cree un nuevo arte, pero por lo 

menos puede ser útil para la transición desde el historicismo hacia la arquitectura del 

futuro.”142 (Collins, 1998) 

Ao contrário de uma arquitectura neoclássica, caracterizada pela ordem, a disciplina, o 

equilíbrio, o ritmo, a razão e a nobreza, o eclectismo corresponde à expressividade, ao 

luxo, à emoção e à exuberância com referência à história, aliando-se também ao 

aproveitamento dos novos avanços da engenharia que emergiam da revolução 

industrial em curso. 

A utilização da história como referência permitiu aos arquitectos eclécticos a inscrição 

dos seus projectos como continuidade no quadro da história da arquitectura. Em 

qualquer edifício contemporâneo, havia a necessidade de combinar elementos 

modernos, ou materiais, com fragmentos do passado. Este método dos arquitectos 

usarem as formas do passado permitiu-lhes uma melhor percepção desse mesmo 

período. 

Não obstante o que se passava na Europa no século XIX, assiste-se em Portugal a 

uma herança oitocentista do romantismo e do naturalismo até bastante tarde. Os 

aspectos profundos desta conjuntura parecem fundamentar-se na necessidade de um 

refúgio proteccionista, uma escapatória face a uma Europa que se industrializava 

demasiadamente depressa para um país maioritariamente rural subjugado às grandes 

potências europeias. É possível destacar o saudosismo e o naturalismo como pontos 

de ancoragem do pensamento mítico-simbólico presente nas mentalidades artística e 

arquitectónica portuguesa das primeiras décadas do século XX.143 

Ao contrário do que se passava nas construções eminentemente utilitárias, onde os 

arquitectos pouco intervinham, a «grande» arquitectura prolongaria no tempo as 

práticas europeias oitocentistas dominadas hegemonicamente pelas Beaux-Arts 

parisienses. E, nessa medida os arquitectos portugueses de 1900 foram artisticamente 

eclécticos. Arredados de uma inovação tecnológica, recorrem modestamente aos 

processos tradicionais de construção usando paredes resistentes em alvenaria e 

pavimentos de madeira, que o atraso e a debilidade da industrialização em Portugal 
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 “[…] é possível que o ecletismo não crie uma nova arte, mas pelo menos pode ser útil para a transição 
do historicismo para a arquitetura do futuro.” (Tradução nossa) 
143

 “ O Saudosismo e o Naturalismo destacam-se por entre os possíveis pontos de ancoragem deste 
passado português. Parecem ter sido os fundamentos de um espírito simbolista presente ao longo desta 
longa travessia que, indelevelmente, deixou as suas marcas na expressão artística e arquitectónica da 
primeira metade do século XX. A herança do espírito de oitocentos, simbolista e de algum modo 
decadente, no seu lirismo sentimental, no seu romantismo e naturalismo tardio são parte integrante das 
características das mentalidades artística e arquitectónica do Portugal dos primeiros decénios do século 
XX.” (Galvão, 2003, p.47) 
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podem explicar se comparadas com a produção arquitectónica ocorrida nos países 

pioneiros da revolução industrial. (Tostões, 2004, p.7) 

De facto, a arquitectura portuguesa nos finais de oitocentos é muito marcada pelo 

revivalismo e por um eclectismo de inspiração romântica, por um desejo de 

enaltecimento das glórias passadas em contraste com um presente pouco auspicioso. 

Na transição de oitocentos para novecentos, apesar da progressiva aproximação de 

Portugal aos modos de vida e às ideias além-fronteiras, o contexto social português 

era ainda marcado por uma situação económica frágil e por uma enorme insegurança 

que ditavam uma tendência nostálgica e passadista da maior parte da produção 

artística. 

É assim que expressões de gosto neo-gótico, neo-renascentista, neo-manuelino, ou 

neo-árabe marcam, nesta época, muitos dos edifícios que vão surgindo nas avenidas 

de uma Lisboa onde ainda mal havia começado a expansão a caminho do que viriam 

a ser as «Avenidas Novas»144.  

Nos chamados «prédios de rendimento» mostrava-se um enorme investimento no 

desenho da fachada, ao qual se atribuía um valor simbólico muito forte, expressão de 

uma valorização da componente cenográfica e decorativa. 

Este paradigma era representado por nomes como José Luís Monteiro145 que desenha 

a emblemática Estação do Rossio (1886-1887) [Ilustração 38], num estilo neo-

                                            
144

 “Depois da reconstrução pombalina, pela primeira vez se criaram ruas novas em Lisboa, inteiramente 
inventadas, fora de qualquer sujeição a sítios tradicionais que elas atravessavam numa indiferença 
moderna. Cortando a direito em nome do progresso que se gerara no Fontismo e continuava, pelos anos 
80 fora, a marcar a política concorrente mas ideologicamente idêntica de progressistas e regeneradores.” 
(França, 1997, p.73) Este plano, pensado e desenhado por Frederico Ressano Garcia, ainda em 
Oitocentos, surge como desenvolvimento urbano que se fez ao expandir a cidade de Lisboa para Norte. 
Surgem, assim, novos bairros com moradia unifamiliares e imóveis de rendimento, ocupados por uma 
classe média, média-alta e alta em expansão. 
145

 A obra do Mestre José Luiz Monteiro destinava-se, na maior parte dos casos, a uma clientela com bom 
gosto, à elite monetária, aristocrática e das artes. Como refere Fátima Ferreira, na monografia do 
arquitecto, nos projectos de José Luiz Monteiro encontra-se a simbologia da riqueza na época. “Na 
sobreposição dos elementos arquitectónicos, no arranjo novo e na recriação do formulário construtivo 
antigo, que José Luiz Monteiro, predominantemente fará, encontra-se a simbologia de uma época, da 
riqueza ou, da força de um Passado em crise: uma estética ecléctica.” (Ferreira, 1990 p.15)  
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manuelino, usando a expressão e a leveza do ferro, tal como Adães Bermudes146 

(1864-1947) e Norte Júnior147 (1878-1962), em palacetes, hotéis e edifícios públicos. 

 
Ilustração 38 - Estação do Rossio projectada por José Luís Monteiro em 

1886 com traçado Manuelino. (Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 39 – Mosteiro dos Jerónimos. Constitui o ponto 
mais alto da Arquitectura Manuelina do século XVI. 
(Ilustração nossa, 2014) 

Em Portugal o neo-gótico e o neo-árabe seriam superados pelo neo-manuelino: 

A função desempenhada pelo neo-gótico, assumiu-a o neo-manuelino, que passou a 

ter um carácter fundamentalmente moral; mas este não abandonou, como aconteceu 

com aquele, o exotismo teatral ou a arte da nostalgia. O neo-manuelino, funcionou 

como um espólio do passado transformado em património; é sobre este património que 

se apoiará a consciência nacional da nova classe burguesa e, embora 

esporadicamente, o estado. (Anacleto, 1997, p.17) 

Para estes arquitectos, que utilizavam uma linguagem neo-manuelina, havia na 

composição arquitectónica uma dissociação entre a organização dos espaços 

interiores e fachada, como se o conteúdo e a aparência exterior pudessem constituir 

partes separadas e independentes. 

Desta tendência resultou que a Arquitectura, sempre até então feita, como é lógico, de 

dentro para fora, passou a ser feita de fora para dentro, forçando as soluções ao ponto 

de admitirem aspectos plásticos que se iam buscar ao passado de que faziam parte 

integrante, e que agora não eram mais do que mera capa talhada à «moda» antiga, e 

parte de uma máscara com que se ocultaram estruturas e formas verdadeiras, que os 

arquitectos deixaram de procurar exprimir com pureza e sinceridade. (Monteiro, 2008b, 

p.38) 

Esta circunstância revelou “As consequências desta aberração sentimental duma 

época que chegou a compreender a planta como uma peça de efeito e a fachada 
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 Arnaldo Redondo Adães Bermudes foi um arquitecto português formado pela Academia Portuense 

de Belas Artes e pela École des Beaux-Arts de Paris. Foi professor na Escola Belas Artes de Lisboa. 
Notabilizou-se como um dos expoentes do movimento da arte nova em Portugal, com muitas obras 
distinguidas com prémios, incluindo o prestigiado Prémio Valmor. 
147

 Manuel Joaquim Norte Júnior foi arquitecto português com percurso relevante na arquitectura 

portuguesa das primeiras décadas do século XX, tendo sido distinguido com 5 Prémios Valmor. 
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como um mostruário de ciência arquitectónica e de habilidade artística […] “ (Monteiro, 

2010, p.254) resultando em maus exemplos da arquitectura. 

Porfírio Pardal Monteiro critica aqueles (bons) arquitectos que não manifestam 

sensibilidade artística: 

Para eles a sensibilidade artística consiste no luxo do pormenor decorativo, na 

expressão mais ou menos poética, e ainda mais, no carácter pictural da arquitectura 

isto é: na feição convencional e académica da obra. Não consiste no mérito real da 

concepção integral, na boa ordenação do conjunto, na concordância de todos os seus 

elementos, no carácter arquitectónico da composição, dentro da verdadeira função 

estrutural, isto é: no seu espírito clássico e eterno. (Monteiro, 2010, p.253)  

Tanto José Luís Monteiro, como outros artistas e até mesmo clientes, sofreram uma 

falsa assimilação cultural uma vez que não entendiam quais os valores dos 

movimentos ou estilos que se praticavam lá fora, nomeadamente na Europa, ou até 

mesmo em Portugal, o que permitiu “ […] apenas assimilação superficial das ideias e 

dos gostos novos.” (Ferreira, 1990, p.18).  

Estes limitavam-se a reproduzirem uma arquitectura direccionada para uma satisfação 

estética subjacente aos Neos (Neo-Manuelino, Neo-Gótico, Neo-Clássico, Neo-

Românico e Neo-Árabes), no entanto faltava ainda a “ […] penetração cultural nos 

meios portugueses.” (Ferreira, 1990, p.18) 

Este estilo foi bastante controverso uma vez que a sua intenção não era compreendida 

pelos críticos. Do mesmo modo que os autores ao elaborarem uma tradução de uma 

obra de literatura, para uma determinada língua “ […] deben usarse instrumentos 

linguísticos específicos de la crítica estética y literária”148 (Collins, 1998, p.5), o 

arquitecto tem de ter esse mesmo cuidado ao refazer os elementos arquitectónicos do 

passado nos projectos que lhe são propostos de modo a que ambos não sejam mal 

interpretados ou compreendidos “evitando las confrontaciones.” (Collins, 1998, p.5) 

Esta problemática da arquitectura, correspondente a este estilo incaracterístico, era 

debatida há muito, por arquitectos de vários países, nos «Congressos Internacionais 

dos Arquitectos». Congressos que se realizavam, em média, de dois em dois anos em 

várias cidades europeias. Adães Bermudes participou em representação dos 
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 “ […] devem usar-se instrumentos linguísticos específicos da critica estética e literária. […] evitando os 
confrontos” (Tradução nossa) 
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arquitectos portugueses em diversos desses congressos, e relatou em alguns dos 

seus escritos assuntos relacionados com esta temática ali debatidos. 

Aliás, o estilo, além de incaracterístico no inicio do século XX, mostra-se ineficaz para 

descrever a sua produção arquitectónica, que não pode ser compreendida como 

sucessão de «desenhos à maneira de…», mas que, pelo contrário, terá de 

fundamentar-se na sua essência: o projecto arquitectónico, enquanto instrumento 

disciplinar único que dá a conhecer o dispositivo espacial e programático. (Ramos, 

2009, p.19) 

Este, em 1897, no “V Congresso Internacional dos Arquitectos”, relatou que um dos 

temas discutidos estava relacionado com o ensino da arquitectura ser eclético ou 

simplesmente limitado aos princípios de uma escola. Sete anos mais tarde, o mesmo 

arquitecto relatava que no VI Congresso abordara-se com bastante entusiamo pela 

primeira vez o tema, “A arte moderna – ou assim chamada – nas obras de 

arquitectura”, e assumia-se ainda o eclectismo como um estilo próprio. 

Felizmente que hoje já não são possíveis os apaixonados e mesquinhas preconceitos 

que, no terceiro quartel do século passado, separavam os arquitectos em clássicos, 

românticos, neo-góticos, racionalistas, etc. […] Hoje o eclectismo é universal. Todos 

reconhecem que os diferentes estilos não são mais que dialectos de uma mesma 

língua e aplaudem tão sinceramente os arquitectos que, inspirando-se em estilos 

históricos, criam, segundo as leis imutáveis do belo, uma nova expressão artística, 

como os que mais ousadamente se emancipam daqueles estilos, subordinando, 

contudo, às mesmas leis, a sua inspiração. (Bermudes, 1997, pp.45-46) 

Contudo, o início do século XX foi um período complexo para os arquitectos, pois ser 

moderno em 1900 era conviver com a controvérsia, com a incerteza porque tudo 

estava em movimento, em permanente mudança. 

De um lado estabelece-se um academismo decorativo defensor do valor espiritual da 

arte, do outro surge um funcionalismo operacional resultado do vanguardismo 

mediático das novas técnicas industriais de construção. O arquitecto isola-se e, como 

artista, passa a assumir na sociedade um papel individual, definindo em relação ao 

estatuto das profissões liberais, separado dos seus companheiros de construção, numa 

época em que o engenheiro passou a ser veículo de afirmação de uma classe dirigente 

apostada na criação de um mundo moderno baseado nas potencialidades e inovações 

da máquina. (Tostões, 1995, p.507)  

Assistia-se assim a um período de mudança baseado na «nova construção». 

A base material desta «nova construção» implicava profundas alterações económicas e 

organização social. A pouco e pouco surgiam novos programas de equipamentos 

colectivos, a que a debilidade e o atraso da industrialização portuguesa dos 

conturbados anos da República não conseguia responder eficazmente, de tal modo 

que as construções urbanas continuam a recorrer modestamente aos processos 
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tradicionais. […] A indústria vai dividir a cultura entre progressistas, os que abraçavam 

com optimismo, e românticos, os que a rejeitavam pelo que representava de 

utilitarismo, de banalização em série, de economia sem alma. (Tostões, 1995, p.507) 

Em Lisboa, como nas outras principais cidades do país, a fase de 1900-1925, entre o 

conturbado fim da Monarquia e a etapa final na I República, correspondeu em grande 

medida, a um prolongamento dos valores arquitectónicos da segunda metade de 

oitocentos, com base nos estilos eclécticos e revivalistas provindos do Romantismo e 

do Tardo-Romantismo.  

Este revivalismo e a nostalgia do passado romântico coabitavam, na transição do 

século, com um desejo de modernização, que encarava, apesar de tudo, com 

optimismo, as possibilidades da máquina e da produção industrial. 

Esta forma de olhar a produção arquitectónica, na passagem para o século XX, como 

produção moderna implica a impureza da sua praxis; a sua essência processual, como 

vontade de continuidade com as transformações em curso; e a sua polifonia, como 

sentido para as suas diferenças, coexistentes no espaço e no tempo de forma não 

homogénea. (Ramos, 2009, p.20) 

Nesta fase, afirmaram-se igualmente obras de importantes arquitectos que procuraram 

a modernização da arquitectura do País por uma via proto-funcionalista, assumindo 

nos seus projectos o papel de crescente importância dos novos materiais e 

tecnologias industriais na construção, traduzidas, entre outras, em relevantes obras de 

equipamentos públicos, como é o caso de Ventura Terra em Lisboa. 

Miguel Ventura Terra, a maior influência na obra de Porfírio Pardal Monteiro, emerge 

assim do grupo dos seus contemporâneos como sucessor de José Luís Monteiro. Este 

assume um importante papel na arquitectura na passagem dos dois séculos. É autor 

de algumas obras de carácter progressista como é o caso dos Liceus Camões (1907), 

Pedro Nunes (1909) e Maria Amália Vaz de Carvalho (1913).149 
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 “[…] são projectados três liceus para Lisboa por Ventura Terra, dois para o Porto por Marques da Silva 
e, ainda, é concluído o Lyceu Central de Lisboa, já com o nome de Lyceu Passos Manuel, também por 
Rozendo Carvalheira, sobre o projecto inicial de José Luís Monteiro. Estes arquitectos, formados na 
tradição racionalista do academismo Beaux-Arts, interpretam as novas exigências programáticas dentro 
dos princípios higienistas desenvolvendo propostas de matriz compositiva clássica, articulando 
funcionalmente os diversos elementos programáticos e propondo um (não) estilo que abandona o 
historicismo ecléctico e expressa a «verdade» construtiva e programática. Esta cultura de fazer projecto, 
potenciada pelos novos equipamentos sociais, segue a filiação francesa de Durand a Viollet-le-Duc e tem 
como modelos os liceus parisienses, de onde podemos destacar o Lycée Lakanal (1882) de Anatole de 
Baudot ou os Lycées Buffon (1887) e Champollion (1882) de Émile Vaudremer, construídos pela 
Comission des Bâtimentes des Lycées et Collèges.” (Moniz, 2004, p.68) 
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Para além dos projectos para os liceus, que marcaram uma nova maneira de pensar e 

fazer arquitectura na resposta a este tipo de equipamentos, destaca-se também deste 

autor, o projecto da Maternidade Alfredo da Costa150 (1935) e a atribuição do Prémio 

Valmor para quatro das suas obras, uma atribuição a menos que Porfírio Pardal 

Monteiro.151 

É neste contexto, que no início da década de 1920, Porfírio Pardal Monteiro projecta o 

Templo Adventista do Sétimo Dia152. Este é um dos primeiros projectos deste autor 

com uma linguagem bastante referenciada na obra de Miguel Ventura Terra e do 

ensino que teve na Escola de Belas Artes de Lisboa. Refira-se que esta é também 

uma obra de início de carreira. 

 
Ilustração 40 – Loggia del Capitanio em Vicenza, 
Itália. Projecto elaborado por Andrea Palladiio em 
1565. 

 
Ilustração 41 – Fachada Principal do Templo Adventista, vista da rua Joaquim 
Bonifácio. (Ilustração nossa, 2014) 

Apesar de característico da época, este edifício de estilo eclético resulta ainda de uma 

indefinição na linguagem da obra do arquitecto. Como vamos verificar mais adiante, 

Porfírio Pardal Monteiro é um arquitecto modernista no sentido que, para ele, a 
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 A Maternidade Alfredo da Costa, tal como a maioria dos edifícios públicos ou privados mas de grande 
dimensão, surgiu do aproveitamento de um antigo templo, característica da arquitectura portuguesa do 
final do século XIX até ao final do século XX. Portugal, um país á margem das Grandes Guerras, não 
sofreu bombardeamentos o que permitiu que os antigos templos fossem recuperados e convertidos em 
Hospitais, Quartéis, Escolas, entre outros. 
151

 Miguel Ventura Terra foi consagrado vencedor do Prémio Valmor nos projectos da Casa Ventura Terra 
em 1903, na Casa Viscondes de Valmor em 1906, no Palacete Mendonça em 1909 e no edifício da Rua 
Alexandre Herculano nº25 em 1911.  
152

 Surge a encomenda por parte da Missão Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. A obra teve início 
em 1923 e ficou concluída um ano depois, em 1924. O construtor foi Manuel Catarino, responsável pela 
maior parte da construção dos projectos de Porfírio Pardal Monteiro na década de 1920. Este usou o 
sistema construtivo corrente na sua construção como as paredes em alvenaria de tijolo ou pedra, e com o 
pavimento do primeiro piso assente em vigamento e colunas de ferro. 
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tradição podia aliar-se à inovação, não só dos materiais, mas dos conceitos 

subjacentes ao movimento moderno ocorrido no início do século XX. 

O fio da tradição, daquela tradição criadora de todos os tempos, mantém-se, sem 

quebras, até ao século XIX. Até ao século XIX, a Arquitectura é por isso sempre nova, 

sempre actual, sempre moderna, embora umas vezes a sua evolução seja lenta e 

tranquila e outras, revolucionária e agitada. (Monteiro, 2008b, p.36) 

No entanto, desde cedo este arquitecto estrutura a sua Identidade arquitectónica 

assente em princípios clássicos, que perdurarão ao longo de todo o seu percurso 

profissional. 

E é justamente logo no início da sua carreira como arquitecto que Pardal Monteiro 

integra os valores da utilidade como objectivo a atingir, a par da beleza e de um 

particular empenho na qualidade construtiva. Com efeito, a noção exacta da 

arquitectura como uma disciplina que integra valores construtivos, utilitários e estéticos, 

correspondente à tríade vitruviana – apresentada por Vitrúvio […] como os três 

elementos fundamentais da Arquitectura: a firmitas (que se refere à estabilidade), a 

utilitas (referida à comodidade e associada à função e utilidade) e a venustas 

(relacionada com a beleza) -, é precocemente assumida por Pardal Monteiro e posta 

logo em prática nos seus primeiros projectos. (Tostões, 2009, p.11) 

O Templo Adventista [Ilustração 42], edifício construído de raiz, revela o estilo 

praticado pelo arquitecto no início de carreira, “ […] pois exactamente nesta data 

Pardal Monteiro estava a projectar a agência da Caixa Geral de Depósitos de Setúbal, 

usando para os dois edifícios uma linguagem próxima […]” (Pacheco, 1998, p.27), 

podendo este confundir-se com um edifício público, tal como um teatro ou um banco. 

[Ilustração 43] 

Este tipo de linguagem foi também utilizado nas restantes agências da Caixa Geral de 

Depósitos153, projectadas por Porfírio Pardal Monteiro, enquanto arquitecto daquela 

instituição. 

Esta linguagem resulta num exercício livre, pois o eclectismo vai buscar o que de 

melhor todos os estilos anteriores possuem, conferindo níveis de ambiguidade na 

leitura destes projectos como um todo. 

                                            
153

 Entenda-se Caixa Geral de Depósitos de Lisboa, Santarém e do Porto projectadas na década de 1920. 
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Ilustração 42 – Templo Adventista após a sua conclusão em 
1924. 

 
Ilustração 43 – Caixa Geral de Depósitos de Setúbal após sua 
conclusão em 1924. (Monteiro, 2012) 

O maior desafio deste projecto consistiu na elaboração de um templo que fosse 

inequivocamente diferente das igrejas católicas que se faziam em Portugal neste 

período. Com um gesto detalhado, projecta um edifício com uma forte influência dos 

antigos palácios, destacando-o e figurando uma forte representação cenográfica154 

através da exuberância e monumentalidade da fachada principal. 

Com uma fachada neo-românica e um forte equilíbrio de proporção e simetria, resulta 

numa imagem veiculadora de sobriedade. Este edifício, de forma cúbica, apresenta 

um conjunto de arcadas, onde o uso do arco de volta perfeita está presente em todos 

os seus vãos da fachada principal. 

No topo da fachada, a cornija saliente e a alta platibanda dissimulam a cobertura 

inclinada composta por quatro águas, de modo a obter uma percepção de um edifício 

com uma cobertura plana. Esta prática será bastante explorada nas obras que este 

arquitecto realizou para o Estado Novo, anos mais tarde.  

O projecto “ […] possui um desenho simétrico que organiza três grandes vãos centrais 

de arco de volta perfeita, pontuados por uma fileira contínua de pequenos vãos de 

igual desenho.” (Pacheco, 1998, p.27) 

                                            
154

 Aqui o espaço cénico não está apenas limitado à boca da cena. Também está presente em espaços 
exteriores e interiores que despertam em nós reacções sensoriais, condicionam a nossa postura, nos 
seduzem e emocionam. 
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O carácter de solidez, patente no embasamento em pedra, era no projecto inicial dado 

pelo revestimento da totalidade da sua fachada principal com este material. Este no 

entanto não foi concretizado, subvertendo deste modo a sua leitura como um todo. 

[Ilustração 44] 

Neste edifício aconteceu um caso excepcional no conjunto das obras de Pardal 

Monteiro, pois o desenho da fachada principal, que consta no projecto de arquitectura, 

possui uma grande harmonia que não foi materializada, tendo ficado apenas no 

desenho a intenção do arquitecto, que tinha previsto revestir a fachada integralmente a 

pedra. Esta opção teria dado unidade e sobriedade ao edifício, mas a pedra apenas foi 

aplicada nas guarnições dos vãos, separando-os negativamente, e ao longo do piso 

térreo, fragmentando a fachada em duas partes. Toda a fachada ficou assim 

fragmentada nos seus elementos. (Pacheco, 1998, pp.27-28)  

 
Ilustração 44 – Alçado Principal do Templo Adventista, 
P. Pardal Monteiro 1923 (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 45 – Alçado Posterior do Templo Adventista, P. Pardal 
Monteiro 1923. (Lisboa, 2014) 

Este tratamento unitário pretendido pelo arquitecto para a fachada principal, não teve o 

mesmo critério na fachada posterior [Ilustração 45]. O edifício apresenta assim um 

efeito cenográfico para quem passeia pela Rua Joaquim Bonifácio, escondendo um 

alçado tardoz mais simples, depurado, onde a estrutura metálica das escadas de 

incêndio abraçam o edifício. 
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Ilustração 46 – Corte Transversal do Templo Adventista, P. 
Pardal Monteiro 1923. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 47 - Pormenor da Cantaria do Templo Adventista, P. 

Pardal Monteiro 1923. (Lisboa, 2014) 

É perceptível, através da leitura dos desenhos técnicos deste projecto, que o 

arquitecto teve em consideração a escala, a proporção, a ordem e a simetria. A 

articulação destas regras ancora-se nos ensinamentos clássicos da sua formação 

académica [Ilustração 47]. Deste modo, a utilização de razões matemáticas e regras 

compositivas permitiu o equilíbrio das proporções do edifício. 

Esta atitude no pensar e fazer arquitectura, alicerçado no cuidado acrescido na 

execução técnica, vai reflectir-se em todas as obras deste arquitecto. 

A construção deste edifício será feita com materiais de primeira qualidade e segundo 

as melhores regras de construção. As paredes-mestras serão erguidas a pedra de 

alvenaria, ligada com argamassa de cal e areia ao traço de 1/2. As divisórias serão 

erguidas a tijolo maciço de boa qualidade. As divisórias enforcadas serão construídas a 

tijolo furado e tabuado de tabique de I ½ aspado em ambos os sentidos. Todos os 

trabalhos serão feitos com a maior perfeição na mais rigorosa observância das 

disposições municipais. (Monteiro, 1923)  

No que se refere à entrada no edifício, nota-se que “No piso térreo, o pequeno pé 

direito comprimiu a porta principal, escondendo por onde se entra no templo.” 

(Pacheco, 1998, p.27) [Ilustração 48] O arquitecto transmite, numa leitura ao exterior 

do edifício, que a referida compressão é conseguida pela colocação de um tímpano, e 

pela diferença de cotas entre o seu interior e a rua adjacente. 
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Ilustração 48 – Porta principal do Templo Adventista. (Ilustração 
nossa, 2014) 

 
Ilustração 49 – Whitechapel Art Gallery, Londres, projectado por 
Charles Harrison Townsend entre 1899-1901. Arquitectura eclética 
em Inglaterra, como referência ao arco de volta perfeita, 
característica da arquitectura românica. 

Esta diferenciação do piso térreo, através da utilização de outra materialidade, ou de 

diferente desenho geométrico com os restantes pisos, é uma característica clássica 

que os arquitectos da Antiguidade adoptavam em edifícios nobres155. 

Esta subtileza introduzida pelo autor no piso térreo define uma escala humana, 

potenciando uma relação mais próxima para quem se apresenta diante deste Templo. 

No seu interior, em oposição ao exterior, o arquitecto assume um carácter formalista 

dando enfoque ao detalhe assente num espírito racionalista. Esta opção do arquitecto 

encontra-se, como iremos abordar no próximo subcapítulo, novamente no projecto 

elaborado para a Igreja Nossa Senhora de Fátima em 1934, no qual esta revela duas 

linguagens diferentes. Nestes dois projectos, o autor demonstra também uma 

preocupação sobre o impacto que os edifícios representam no tecido urbano. 

                                            
155

 Por norma geral, estes edifícios nobres apresentavam no Rés-do-Chão a zona de festas, onde os 
proprietários recebiam os convidados, nos ditos Salões Nobres, e onde estes efectuavam as suas festas 
e cerimónias. O primeiro piso era a zona privada, onde se situavam os quartos dos proprietários. No 
último piso situavam-se os quartos dos empregados. A fachada destes edifícios apresentava um Rés-do-
Chão diferenciado dos outros pisos, onde o detalhe era empregue em todas as saliências e pormenores. 
O primeiro piso era representado por um pé direito considerável, onde a penetração da luz natural era um 
factor em ter em conta, juntamente com o piso Nobre (Rés-do-Chão), e o último piso era o menos 
destacado nas fachadas, onde o seu pé-direito às vezes não permitia que os empregados pudessem 
andar direito mas sim curvados. Estes apresentavam ainda pequenos vãos que permitiam a entrada de 
iluminação natural mas bastante reduzida.  
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O Templo Adventista organiza-se em dois pisos. “O pavimento térreo compõe-se do 

número de salas indicadas na respectiva planta destinadas a escritórios, livraria, sala 

de pequenas reuniões e ginástica médica” (Monteiro, 1923), ou seja, a área de 

serviços [Ilustração 50]. O “ […] primeiro andar é ocupado por uma grande sala e 

algumas pequenas dependências. Esta sala é destinada a conferências e o seu piso é 

levemente inclinado para o extremo posterior a fim de facilitar aos assistentes a vista 

do que se passa no estrado do topo.” (Monteiro, 1923) [Ilustração 51] 

Na planta do edifício a sugestão de um transepto por parte do arquitecto, como 

referência aos Templos e Igrejas, encontra-se apenas de um lado. Este partido, não 

assumido pelo arquitecto, apresenta a ligação dos pisos através de uma escadaria 

cuidadosamente projectada e executada, na qual todos os detalhes se conjugam. 

 
Ilustração 50 – Planta do Rés-do-chão do Templo Adventista, P. 

Pardal Monteiro 1923. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 51 – Planta do 1º Andar do Templo Adventista, P. 
Pardal Monteiro 1923. (Lisboa, 2014) 

O primeiro piso, com um pé-direito triplo, apresenta-se como “ […] subdividido n’um 

segundo pavimento ocupado por uma pequena galeria de duas bancadas” (Monteiro, 

1923). Estas galerias sobreelevadas, em redor do espaço central de orações, estão 

apoiadas em vigas revestidas a estuque decorativo que ligam a um pequeno balcão, 

no qual os crentes podem assistir e participar nas orações. 

O espaço central, onde se realizam as orações, é uma zona ampla na qual a 

iluminação natural penetra através dos vãos ritmados das fachadas laterais. Estes 

vãos situam-se no primeiro piso como nas galerias. A Sala de Orações é entendida 

como um local de permanência que nos aprisiona não só pela sua dimensão mas pela 

harmonia e tranquilidade que transmite. [Ilustração 53] 

Quando estamos sob as referidas galerias laterais, junto dos vãos, sentimo-nos 

protegidos e ao mesmo tempo sentimo-nos parte integrante de um todo pelo ambiente 
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que é vivido neste espaço. Este é um espaço que se relaciona entre si, resultando na 

aproximação entre os crentes e o orador. 

 
Ilustração 52 – Corte Longitudinal do Templo Adventista, P. 
Pardal Monteiro 1923. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 53 – Sala de orações do Templo Adventista. Igreja 
Adventista do 7º Dia – Lisboa Central (Luciano, 2005) 

A atenção que Porfírio Pardal Monteiro teve ao projectar este edifício reconhece-se 

num conjunto articulado entre espaços e detalhes que conferem unidade aos espaços 

interiores: no modo como o pavimento do 1º piso é inclinado, com o objectivo de 

garantir ao utente uma melhor visibilidade do altar; no pé-direito triplo, que aumenta o 

volume interior do espaço de culto e o melhora acusticamente; na abertura de vãos 

nas galerias permitindo a iluminação natural deste espaço; as saídas e escadas 

metálicas para evacuação em caso de incêndio, demonstram um cuidado no seu 

detalhe e sobre a estrutura espacial baseada num espírito racionalista. 

Esta racionalidade é o método através do qual o edifício, isto é, a Arquitectura se 

posiciona no centro da actividade humana. Deste modo o edifício é a resolução de 

todo o tipo de problemas colocados à partida no plano do uso e consequente 

construção. 

De acordo com César Daly156, os racionalistas pretendiam conciliar a arquitectura 

moderna com a ciência e a indústria moderna. Conciliação impossível para os 

arquitectos que imitavam os antigos templos ou as antigas igrejas. 

Si puede discutir si el racionalismo es, y sempre há debido ser, la espina dorsal de 

cualquier teoria arquitectónica válida, pues, aun cuando pueda hablarse de alianza 

                                            
156

 César Daly, arquitecto e intelectual francês, próximo do socialismo utópico de Charles Fourier, 

notabilizou-se pelo restauro da catedral de Albi, obra a que dedicou trinta e seis anos da sua vida, 
influenciando decisivamente nomes como Viollet-le-Duc. No entanto, será o seu legado enquanto editor (e 
proprietário) da «Revue générale de l'architecture et des travaux publics» (1840-1888) e «La Semaine des 
constructeurs» (1877-1895), bem como a publicação de obras de referência como «L'Architecture privée 
au xixe siècle sous Napoléon III. Nouvelles maisons de Paris et des environs», que o tornará numa figura 
absolutamente incontornável da história da arquitectura e urbanismo 
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entre la arquitectura y ela sentimento, la relación entre arquitectura y ciência simpre 

habrá de ser el fundamento de su existência.
157

 (Collins, 1998, p.204)  

É esta especial atenção à organização espacial que vai determinar o método 

projectual de todas as obras deste arquitecto. Para o autor: 

O arquitecto é, antes de tudo, um organizador de espaços e um criador de ordem. Esta 

função, cumprida à custa de todos os factores técnicos, económicos e sociológicos, 

deve ser regulada, para que seja completa, pela aptidão natural de criar beleza, não 

por formas abstractas, incompatíveis com a essência das realizações, mas, pelo 

contrário, concretas, que sejam a expressão exacta das múltiplas necessidades, inteira 

e normalmente satisfeitas Ao arquitecto põem-se diariamente problemas variados, 

múltiplos, complexos, mas constantemente em contacto directo com a vida. Que digam 

respeito à saúde pública, à higiene, ao ensino, ao trabalho, à distracção ou ao espírito, 

é sempre com a vida, e o seu desenvolvimento natural que o arquitecto tem, 

constantemente, que se entender. (Monteiro, 2010, p.38)  

Este projecto representa, claramente, uma inovação no modo de pensar e fazer 

arquitectura no início do século XX. Ou seja, o que hoje entendemos como normal na 

resolução ou organização de um projecto de arquitectura, neste período onde esta 

obra se insere, era difícil de compreender. Estamos a referir o facto da resolução do 

projecto ser primeiro pensado em planta e só depois desenhar as fachadas e os 

enquadramentos visuais com o exterior.158 

  

                                            
157

 “Pode-se discutir se o racionalismo é, e sempre foi, a espinha dorsal de qualquer teoria arquitectónica 
válida, portanto, mesmo se podemos falar sobre a aliança entre arquitectura e ela sentimento, a relação 
entre arquitectura e ciência sempre será a base da sua existência.” (Tradução nossa) 
158

 Entendemos que esta metodologia influenciou, e continuará a influenciar, o modo como organizamos 
os espaços num projecto de arquitectura. 
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3.2. ARQUITECTURA MODERNISTA  

3.2.1.IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1934-1938) 

 
Ilustração 54 – Implantação da Igreja de Fátima na 
freguesia Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. (Bing 
Maps 2014) 

 
Ilustração 55 – Avenida 
Barbosa du Bocage. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 56 – Igreja Nossa Senhora de 
Fátima. (Ilustração nossa, 2014) 

A segunda obra da presente dissertação sobre a qual iremos elaborar uma leitura 

crítica é a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima159 [Ilustração 56]. É uma obra 

de cariz modernista, resultado do período de afirmação de Porfírio Pardal Monteiro no 

que respeita à sua Identidade arquitectónica, iniciada no final da década de 1920 e 

que se foi definindo pela década de 1930. 

É-nos indispensável o contacto com este movimento de renovação. Se temos, 

realmente, personalidade colectiva, não há razões para temer uma desnacionalização 

arquitectural. Para isso, basta-nos que, ao abordá-lo, não copiemos as formas, mas 

estudemos os processos. […] A preocupação terá que ser construir bem. As únicas 

premissas deverão ser funcionais (é preciso um edifício que satisfaça tais e tais 

necessidades) e construtivas (pode contar-se com os materiais e as técnicas tais e 

tais). Da conjugação racional e lógica destes dados materiais, sublimados pelo espírito 

criador, sairá então o estilo original, enraizado na Terra, ligado ao Povo e compassado 

à Época. (Pereira, 1996, p.11)  

Este edifício é proposto e construído num contexto cultural bastante controlado pelo 

regime do Estado Novo. Este, com a sua Política das Obras Públicas, traça um plano 

nacionalista com uma componente ideológica fascista que se revelará nos edifícios 

das décadas de 1930 e 1940. A este propósito, Frederico George160 (1915-1994) 

                                            
159

 Para entendermos melhor este edifício sentimos a necessidade de o visitar e explorar com os nossos 
próprios olhos. Visto ser uma igreja, onde as portas se encontram abertas ao público, tivemos liberdade 
para a podermos percorrer e estabelecer a nossa leitura crítica deste objecto arquitectónico bem como da 
sua reflexão urbana. Tivemos ainda algumas conversas com um representante daquela paróquia, Sr. 
Tiago Braga, que nos forneceu informações até aqui desconhecidas por nós. No entanto, de modo a que 
a leitura deste espaço fosse equiparada ao edifício que estudámos no subcapítulo anterior e o outro, que 
abordaremos no próximo subcapítulo, baseámo-nos em testemunhos de investigadores e teóricos de 
arquitectura cujas reflexões versam sobre este edifício. 
160

 Frederico Henrique George foi um arquitecto e pintor português. Formou-se na Escola de Belas Artes 

de Lisboa e mais tarde leccionou na cadeira de Arquitectura na mesma instituição. Participou na 
Exposição do Mundo Português na qualidade de pintor. 



Entre o compromisso e a inovação: o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva   97 

transmite a sua perspectiva sobre a arquitectura nacionalista161 do Estado Novo, no 

documentário “Exposição do Novo Mundo Português”162, afirmando que a simbologia 

da arquitectura era representada com “mais bigode, menos bigode” nas fachadas dos 

edifícios. 

Neste sentido o próprio Salazar refere-se à necessidade de uma arquitectura 

estruturada e integrada nos valores nacionalistas: 

[…] seria porém lamentável que não legássemos, não digo orgulhosamente um estilo, 

mas uma maneira bem portuguesa e bem actual, isto é, que através do imenso volume 

de obras que realizámos não ficasse bem vincado, contrastando com a ameaça 

materialista, o cunho duma época e duma geração de sacrifício e trabalho intenso, 

impregnada de nacionalismo de solidariedade humana e de espiritualidade. (Salazar, 

1987)  

A política cultural do Estado novo enquadrava-se nas políticas culturais dos países 

que tinham adoptado como sistema político um regime totalitário163 e nos quais, 

paralelamente, “ […] as ditaduras recorrem ao carácter áulico e monumental de 

tradição clássica, na continuidade de uma arquitectura conservadora e académica de 

finais do século”. (Tostões, 1997, p.95) 

A Igreja Nossa Senhora de Fátima surge num período de conflito arquitectónico 

resultante de um “ […] embate entre uma vertente tradicionalista e a vertente 

modernista […] a obra construída garante da especificidade da nossa arquitectura 

moderna (ou da modernidade portuguesa).” (Lebre, 2001, p.160) 

No entanto, para entendermos este edifício, é necessário abordarmos a Arquitectura 

Moderna que consubstancia a transição do século XIX para o século XX. 

O século XIX exponencia o momento dos grandes avanços da engenharia e das 

inovações técnicas, alicerçados numa utilização sistemática dos novos materiais como 

o ferro, o vidro e o cimento164. O início da arquitectura moderna começa a despontar 

no final do século XIX, ou seja, com o surgimento dos primeiros grandes edifícios 

                                            
161

 A «Arquitectura do Estado Novo», cuja gradual definição e afirmação decorreu através da iniciativa 
pública, estatal e municipal, deu-se no campo dos novos equipamentos, infra-estruturas e habitação 
social. 
162

 Documentário apresentado à Escola de Belas Artes de Lisboa no âmbito da cadeira de Arquitectura 
por Joaquim Marcelino, Joaquim Santa Rita e Mário, em 1985. 
163

 “Cada grande estilo, foi, sempre, o mesmo em todos os países, mas em cada um ele foi, sempre, 
afinal uma modalidade nacional do estilo universal.” (Monteiro, 2010, p.256) 
164

 Otto Wagner refere que a nova Sociedade exigia uma mudança: “Todo o novo estilo surgiu 
paulatinamente a partir do estilo anterior quando as novas técnicas de construção, os novos materiais, e 
as novas tarefas e ideias da sociedade exigiram modificar ou configurar de novo as formas existentes.” 
(Wagner, 2010, p.27) 
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executados com estruturas metálicas e vidro com as propostas nas diversas áreas da 

engenharia. As novas tipologias arquitectónicas constituíam uma forma de expressão 

completamente nova colocando em causa uma arquitectura sustentada, formal e 

imageticamente, no passado.165 

Em 1849, James Fergusson166 (1808-1886), na sua obra A Historical Inquiry into the 

True Principles of Beauty in Art, more especially with reference to Architecture, refere 

que para devolver a vitalidade progressiva da arquitectura era necessário deixar os 

estilos repetidos no passado de modo a superar tudo o que tinha sido feito 

anteriormente. Os arquitectos nas obras chegavam ao ponto “ […] de imitar as 

alterações elaboradas pelo passar do tempo e pelas inclemências climáticas […] ” 

inclusive na pedra “ […] aplicava-se a patine da antiguidade.”167 (Wagner, 2010, pp.28-

29) 

“Os artistas (em vez de desenvolver as formas herdadas) preferiram dissecar um 

cadáver com lupa e bisturi no lugar de agarrar no pulso a um vivo e aliviar as suas 

dores.” (Wagner, 2010, p.30) 

Sobre esta necessidade Peter Collins refere que, apesar dos seus projectos se 

basearem num estilo eclético, Viollet-le-Duc168 na sua obra Dictionnaire Raisonné de 

l’Architecture Française du XI au XVI sciècle, escrita em 1854, defendeu um modelo 

racional para a arquitectura que devia ser um reflexo das necessidades, dos materiais 

e das tecnologias do momento. Este referia que os arquitectos da antiguidade não 

teriam dificuldade em desenhar uma arquitectura apropriada a uma nova época.169 
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 As manifestações eclécticas, ocorridas no final do século XIX, permitiram um processo progressivo 
para a Arquitectura Moderna. Esta transição é feita “ […] com a cabeça e com o coração, exprime reacção 
contra o espírito e as formas desvirtuadas da Renascença, que no século XIX atingiram o período final da 
decadência.” (Monteiro, 2008b, p.40) 
166

 James Fergusson foi um importante arquitecto escocês no século XIX. 
167

  “Com frequência encontramos entre os artistas actuais, em oposição ao anteriormente dito, o 
empenho de reproduzir obras antigas com a maior precisão possível e inclusive a intenção de imitar as 
alterações elaboradas pelo passar do tempo e pelas inclemências climáticas. É inconcebível que esta 
possa ser a tarefa da arte moderna e asseguro que se trata de uma falta de sensibilidade artística não 
saber reconhecer algo discordante com o mundo moderno na justaposição de tais «formas artísticas» […] 
Uma mistura de estilos, tudo se copia e inclusive aplica-se a patine de antiguidade.” (Wagner, 2010, 
pp.28-29) 
168

 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc foi um arquitecto francês ligado à arquitectura revivalista do século 

XIX. Foi um dos primeiros teóricos da preservação do património histórico, considerado pelos críticos 
como um percursor teórico da arquitectura moderna. 
169

 “Supongamos, que un arquitecto de los siglos XII o XIII viviera com nosotros, y que tuviera que 
iniciarnos en la arquitectura moderna; si pusiéramos a su disposición le perfección de la industria 
moderna, no construiría un edifício como en la época de Filipe Augusto o de San Luis, porque esto sería 
falsear la primera ley del arte, que es conformarse com las necessidades y costumbres de los tempos.” 
Viollet-Le-Duc (Collins, 1998, p.132) “Supomos que um arquitecto dos séculos XII ou XIII vivia entre nós e 
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Este novo movimento tem como ideário arquitectónico uma ligação ao projecto de 

modernidade170. Na práxis arquitectónica introduzem-se as inovações tecnológicas 

que emergiram com a revolução industrial e as diversas propostas urbanísticas e 

sociais eram matéria de reflexão escrita dos teóricos da época. Este movimento 

remete o problema estético para um plano secundário, pelo que o moderno tem muito 

mais a ver com uma causa social do que com a estética. 

Umas das principais características dos modernos foi a rejeição dos estilos históricos 

do passado. Está representada pela crítica ao excesso de decoração do design 

vienense e, nos movimentos da Secessão Vienense e da Art Nouveau171, 

exemplificada na obra de Adolf Loos172 (1870-1933), Ornamento e Crime173 (1908), um 

ensaio que critica a preocupação dos profissionais da arquitectura com o supérfluo e o 

superficial.  

Loos referindo-se no ensaio, acima mencionado, ao estilo moderno que estava em 

voga no final do século XIX, alerta: 

Foi então que o estilo moderno caiu de repente em descrédito. Discutir aqui as razões 

seria ir longe demais. Bastará referir que as pessoas ficaram descontentes em relação 

à época em que viviam. Ser, pensar e sentir-se moderno passou a ser superficial. O 

                                                                                                                                
que teria de iniciar-se na arquitectura moderna; se puséssemos à sua disposição a perfeição da indústria 
moderna, ele não construía um edifício como na época de Filipe Augusto ou de São Luís, porque esse 
seria falsear a primeira lei da arte, que é conformarmo-nos com as necessidades e os costumes dos 
tempos.” (Tradução nossa) 
170

 “ [… maneira de ver a arquitectura moderna […] É, em suma, a maneira que uns e outros têm de ver, 
de viver, de habitar, de se divertir, de se deslocar, de sonhar, tudo o que existe por meio deles ou apesar 
deles; são o espaço e o mundo reais do grande número, o quadro efectivo da vida quotidiana.” (Freitag, 
2004, p.11) 
171

 Tal como refere António Reis, a Arte Nova em Portugal: “É o nome português para a renovação a que 
as artes plásticas assistem na transição do séuclo XIX para o XX (chamado noutros países de Art 
Nouveau, Modern Style ou Secession), que vai procurar recusar na arquitectura toda a referência 
historicista, revolucionando a concepção do projecto pela invenção de um «novo desenho» que 
totalitariamente torne de novo coerentes entre si os materiais inovadores e as velhas tradições 
construtivas. Processo autónomo e divergente em cada país ou cultura europeia onde se desenvolve, a 
«nova arte» que se pretendia descobrir, se por um lado falhou o seu objectivo uniformizante (Gaudi, Horta 
ou Mackintosh produzem formas profundamente originais e renovadoras, mas tão personalizadas que se 
tornam inconciliáveis com esse desejo), por outro teve o mérito de preparar terreno para o futuro 
Movimento Moderno, como fenómeno de transição que foi, denunciando a situação retrógrada do 
eclectismo oitocentista que tardava a desaparecer.” (Reis, 1990, p.292) 
172

 Adolf Loos, arquitecto checo, foi um dos pioneiros da Arquitectura Moderna. Percursor da do 

racionalismo funcional, procurou sempre a solução mais simples para seus projectos e métodos de 
construção, empregando apenas ocasionalmente motivos ornamentais como elementos articulados. Os 
seus edifícios caracterizam-se pela articulação aberta aos espaços, criando quase um espaço contínuo, 
na planta livre, desnivelada em vários planos e na variação altimétrica dos volumes. Se pelo exterior os 
edifícios se apresentam um pouco fechados sobre si, os interiores revelam uma articulada concepção 
espacial livre e visualmente rica, evidenciando-se a dedicação do arquitecto na aplicação dos materiais 
naturais nos ambientes interiores. 
173

 Este manifesto é o grande responsável pela simplicidade e o tratamento de superfícies após o 
desaparecimento da ornamentação e do uso excessivo da decoração arquitectónica. Entende-se que este 
ensaio rapidamente se tornou um manifesto cultural e um documento fulcral para a literatura modernista. 
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homem profundo afundou-se, porém, noutro período histórico, e encontrou a felicidade 

fingindo que era grego, simbolista medieval ou renascentista. (Loos, 2006, p.61)  

De facto, a “ […] ornamentación se convirtió en un procedimento anticuado 

precisamente porque no es posible llevarla a cabo por procedimentos de fabricación 

mecânica propios de la época industrial”.174 (Collins, 1998, p.126) 

No livro, Los ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución, Peter Collins realça o 

desuso da ornamentação como elemento decorativo arquitectónico em virtude dos 

novos processos construtivos e consequentemente da configuração e figuração dos 

objectos arquitectónicos modernos. No entanto, refere que o ornamento pode ser parte 

integrante da composição e não adereço, tornando-se, por vezes, uma escultura 

abstracta que enriquecia a arquitectura. 

Las superfícies complejas tan características del siglo XIX desaparecieron, sin dada 

poco después de la publicación del artículo de Loos, como desapareció toda classe de 

detalles en la pintura o en la escultura en la misma época. Pero acaso se estaba 

creando un nuevo tipo de ornato, no como algo aplicado a las superfícies, cino como un 

factor básico de la misma composición arquitectónica.
175

 (Collins, 1998, p.126) 

Para Loos “As obras de arquitectura falam ao coração dos homens, despertam 

sentimentos. A tarefa do arquitecto é provocar sentimentos precisos. […] O arquitecto 

não tem que inventar uma nova linguagem para exprimir estes sentimentos.” (Loos, 

2010, p.90) 

No projecto da casa Steiner, construída em Viena em 1910, este arquitecto expressa o 

seu interesse pela pureza na arquitectura, declarando guerra contra o Art Noveau. 

Neste edifício, considerado o primeiro exemplo racionalista, Loos expressa a beleza 

na forma funcional em vez de fazê-la depender da decoração, através de um processo 

intencional de depuração arquitectónica.176 
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 “ […] ornamentação tornou-se um procedimento datado precisamente porque não é possível executá-
lo por processos mecânicos da era industrial de fabricação.” (Tradução nossa) 
175

 As superfícies complexas, características do século XIX, desapareceram logo após a publicação do 
artigo por Loos, tal como todos os detalhes na pintura ou escultura na mesma época. Mas talvez ele 
estava a criar um novo tipo de adorno, não como algo aplicado às superfícies, mas como um factor básico 
da mesma composição arquitectónica. (Tradução nossa) 
176

 Para Loos, é um orgulho “ […] ao constatar que os interiores das minhas obras não surtem qualquer 
efeito em fotografia, e que os meus clientes não reconhecem os seus apartamentos quando os vêem em 
imagem. […] Quando tive a honra de ser chamado a construir uma casa, pensei: uma casa, em cem 
anos, não pode ter mudado muito. Nem mais nem menos do que o molde dos nossos fatos. E pus-me a 
observar as construções antigas e vi como, século após seculo, se iam libertando mais e mais do 
ornamento. Deveria retornar ao ponto em que a cadeia havia sido quebrada. E para seguir o rumo da 
evolução, deveria simplificar o ornamento o mais que pudesse. Deveria substituir os botões dourados por 
botões pretos. Um edifício moderno não deveria ser espalhafatoso, não deveria de modo forçado atrair as 
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Este sacrifício da decoração era para o arquitecto um sacrifício culturalmente útil, mas 

não obrigatório para um artista. Diferenciava ainda a Arquitectura da Arte e 

considerava que “ […] só uma parte, muito pequena, da arquitectura corresponde ao 

domínio da arte: o monumento funerário e o comemorativo. Tudo o resto, tudo o que 

tem uma finalidade tem que ser excluído do império da arte.” (Toussaint, 2009, p.301) 

Ao fazer-se hoje a apologia da PUREZA na obra de Arquitectura, não se abdica de 

tudo o que nela possa representar expressão dos sentimentos próprios do Arquitecto, 

nem dos elementos que se justificam como factores da sua conservação, defesa ou 

embelezamento das superfícies. Pureza não é sinónimo de renúncia ao belo nem 

implica imposição do que é rígido, frio ou propositadamente agressivo; o que é preciso 

é saber dar à ideia de belo a extensão necessária e admitir que a sensibilidade do 

Arquitecto encontra alimento para o espírito onde outros não descobrem senão aridez e 

vácuo. (Telmo, 2008, p.64)  

Igualmente fortaleceram-se os ideais emergentes desta época, a industrialização, a 

economia e a recém-descoberta noção do design que conferem ao arquitecto a 

responsabilidade pela correcta e social construção do ambiente habitado. As 

propostas arquitectónicas deviam integrar elementos de economicidade, depuração 

visual e utilidade, fundamentais ao ideário basilar do movimento arquitectónico em 

questão. 

 
Ilustração 57 - Escola Bauhaus em Weimar, Alemanha, 
projectada por Walter Gropius. 

 
Ilustração 58 - Fábrica Fagus em Alfeld, Alemanha. Este edifício 
projectado por Gropius em 1911, assume uma clara intenção de 
assumir uma arquitectura de estilo internacional. 

Neste processo de renovação/revisão surge a escola da Bauhaus177 [Ilustração 57], 

criada em 1919 por Walter Gropius178 (1883-1969), arquitecto alemão, cujo trabalho se 

                                                                                                                                
atenções. Não terei eu formulado esta regra: o homem mais bem vestido, o fato mais moderno é aquele 
que menos atrai as atenções? Isto soava a paradoxo. Mas surgiram alguns valentes que com desvelo 
recolheram os meus paradoxos e tomaram-nos como seus. Isto aconteceu com tal frequência que os 
meus paradoxos se converteram em verdades.” (Loos, 2010, pp.86-89)  
177

 A escola de Bauhaus foi de grande importância para o movimento moderno tanto para o «design» 
como para a «arquitectura», sendo uma das primeiras escolas de «design» do mundo. Após a ascensão 
do poder pelos nazis, no ano de 1933, sofreu algumas alterações. Na sua campanha eleitoral, os nazis 
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destacou pelo desenvolvimento de uma arquitectura social, que conjugou as 

necessidades do indivíduo como as da colectividade. O surgimento desta escola 

espelha o pensamento e prática profissional deste seu fundador: 

[…] enquadra-se na crise dos grandes ideais que caracteriza a cultura alemã deste 

século; também ela nasce da desagregação dos grandes sistemas e da confiança 

restabelecida numa crítica construtiva, capaz de colocar e resolver os problemas 

imediatos da existência. A racionalidade que Gropius desenvolve nos processos 

formais da arte tem afinidades com a dialéctica da filosofia fenomenológica e 

existencial (sobretudo de Husserl) à qual está, de facto, historicamente ligada: trata-se 

fundamentalmente de deduzir, da pura estrutura lógica do pensamento, determinações 

formais de validade imediata, independente de qualquer Weltanschauung. Na sua obra, 

o rigor lógico adquire evidência formal: torna-se arquitectura, como condição directa da 

existência humana. […] Em Gropius, levado pela sua formação de arquitecto à 

consideração de problemas sociais concretos, a dualidade do pragmatismo e 

racionalismo reproduz, noutro plano, a contradição entre nacionalismo e 

internacionalismo que angustiava toda a cultura europeia naquele imediato pós-guerra. 

Toda a sua obra gravita em torno deste ponto: a arquitectura «internacional» não será 

somente um nivelamento das técnicas e das formas mas, ao mesmo tempo, o 

instrumento e a imagem de uma nova organização social. (Argan, 1951, pp.7-8)  

Esta escola foi concebida para ministrar um ensino livre vocacionado para as artes e 

ofícios. A sua acção formativa pressupunha a preparação dos seus estudantes para o 

conhecimento das diferentes formas de artes aplicadas, a arte industrial e o 

artesanato. Esta pesquisa conjunta de artistas, mestres de oficinas e alunos era usual 

no ensino da Bauhaus, de modo a que a unidade arquitectónica só podia ser obtida 

pela tarefa colectiva, que incluía os mais diferentes tipos de criação como pintura, a 

música, a dança, a fotografia e o teatro.179  

A Bauhaus foi um exemplo típico da escola democrática, baseada no princípio da 

colaboração entre mestres e alunos. Concebida como um pequeno mas completo 

organismo social, visava realizar uma unidade perfeita entre o método didáctico e o 

sistema produtivo. Dotada de meios bastante limitados, equilibrava o balanço com o 

fornecimento à indústria, que era o seu escoamento natural, de modelos estudados por 

                                                                                                                                
tinham prometido fechar a instituição Bauhaus e destruir o edifício. Quando estes perceberam que o 
edifício seria bom para um colégio, destruíram publicamente parte do mobiliário e em relação à cobertura 
plana, uma das características de uma arquitectura internacional, o departamento municipal de 
construção da cidade de Weimar, decidiu substituí-la por uma cobertura de duas águas ligeiramente 
inclinadas. 
178

 Walter Gropius é considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX, tendo sido 

fundador da Bauhaus. Gropius iniciou a sua carreira na Alemanha, o seu país natal, mas com a ascensão 
do nazismo na década de 1930, emigrou para os Estados Unidos e lá desenvolveu a maior parte de sua 
obra. 
179

 A valorização das componentes funcionais e sociais da arquitectura como um dos fundamentos da 
modernidade veiculada pela Bauhaus desemboca na interdisciplinaridade entre diferentes áreas 
artísticas, sendo comum encontrar em Portugal inúmeros exemplos onde se verifica uma convivência 
entre as três artes: pintura, escultura e arquitectura. A obra de Porfírio Pardal Monteiro postula assim 
neste novo conceito. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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docentes e alunos em colaboração: a estes últimos, que participavam no conselho da 

escola com pleno direito de discussão e voto, competiam sobretudo as relações com o 

mundo da produção. (Argan, 1951, p.31)  

Entende-se como “ […] um instrumento criado para produzir uma nova classe de 

técnicos dirigentes cuja obra possa desenvolver-se no plano internacional.” (Argan, 

1951, p.13) 

A didáctica da Bauhaus nasce exactamente da verificação de que, pela primeira vez, 

um ideal internacional assumiu uma consistência histórica precisa. Tal como a nova 

consciência da realidade reivindica um campo de experiências infinitamente mais vasto 

da «natureza», assim a vida moderna se exerce numa esfera infinitamente mais vasta 

da «nação». […] A Bauhaus, com a sua rígida racionalidade, quer criar condições para 

uma arte sem inspiração, que não deforme poeticamente a realidade da noção mas 

que forme, construtivamente, a nova realidade. No mito da inspiração ou da 

espontaneidade e da sua génese em fontes misteriosas e ultraterrenas ganha força a 

presenção de um privilégio, concedido a uma élite, de receber e transmitir a mensagem 

divina da arte, para servir de guia a uma massa não esclarecida, condenada a uma 

perene inferioridade. (Argan, 1951, p.30)  

É neste processo de transição que emergem novos conceitos relacionados com o 

Movimento Moderno.180 

Um dos principais temas debatidos entre os arquitectos deste movimento representava 

a recuperação da identidade da profissão do arquitecto que consideravam ter sido 

desqualificada no século XIX. A Arquitectura Moderna representaria a recuperação da 

centralidade do papel da arquitectura, agindo sobre os novos temas e utilizando os 

novos materiais colocados à sua disposição desde a Revolução Industrial.  

Uma outra premissa deste movimento estava relacionada com a preocupação do 

papel da sociedade no século XX. Esta arquitectura seria vista por estes arquitectos 

como resposta à individuação. 
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 Na passagem do séc XIX para o séc XX assistiu-se a uma ruptura: “Esta ruptura exprime-se antes de 
mais no facto de o novo conceito de urbanização (e de «sociedade urbanizada») já não ter grande coisa 
em comum com a noção tradicional que designava a criação de novas cidades e o crescimento das 
antigas cidades no interior de um mundo circundante não urbanizado, como, por exemplo, na Antiguidade 
Clássica, ou na Idade Média, ou até mesmo já na civilização de Mohenjo-Daro, ou em certas regiões da 
América pré-columbiana. Cada cidade tradicional formava então uma realidade singular e fortemente 
autónoma; possuía uma organização social e especial obedecendo a um princípio de coerência e de 
integração própria que lhe permitia assimilar de um organismo. Ao mesmo tempo, cada cidade tinha 
também os seus campos próprios, aos quais se encontrava ligada por relações de oposição e de 
complementaridade, de troca e de dominação (ou de predomínio). Numa palavra, cada cidade possuía 
uma identidade, não apenas simbólica, mas concreta, que partilhava com os seus habitantes como uma 
maneira de ser.” (Freitag, 2004, p.53) 
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Deste modo, as duas metas nucleares do Movimento Moderno resolver-se-iam, nos 

discursos dos seus arquitectos, tendo como matriz uma arquitectura como 

«condensador social», isto é, o espaço construído é indutor de comportamentos, 

capaz de operar, por si só, as transformações sociais desejadas pelos arquitectos. 

Esta ideia colocaria o arquitecto no centro das questões, valorizando assim a sua 

profissão e transformando a sociedade 

Surge assim “ […] la necesidad de satisfacer las nuevas exigências há llevado 

frecuentemente a líneas, formas e prporciones que no tienen ligar en nuestro alfabeto 

arquitectónico.”181 (Collins, 1998, p.126) 

Na pesquisa de uma interpretação das premissas deste movimento, e sendo um dos 

seus arquitectos mais destacados, Le Corbusier projecta uma nova cidade, a Ville 

Radieuse [Ilustração 59] no ano de 1930, baseada num novo ideário urbanístico. Este 

projecto utópico consistia na proposição de uma densa cidade populacional acima da 

superfície, de um parque contínuo, opondo-se ao conceito de rua tradicional. Para este 

arquitecto, o valor essencial para uma cidade de sucesso residia na ideologia da 

velocidade182 e novos modos de habitar doméstico. 
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 “ […] a necessidade de satisfazer as novas exigências frequentemente conduziu a linhas, formas e 
proporções que não têm lugar no nosso alfabeto arquitectónico.” (Tradução nossa) 
182

 A obra de Le Corbusier durante a primeira metade do século XX, ao negar características histórico-
nacionalistas, abriu caminho para o que mais tarde seria chamado de international style ou estilo 
internacional, que teria representantes como Ludwig Mies van der Rohe e Marcel Breuer. Para o 
arquitecto: “A modernidade é a pedra de toque do arquitecto. Este revela-se artista ou simples 
engenheiro. A modernidade é livre de todos os constrangimentos. Não trata nem de usos nem de 
tradições, nem de procedimentos de construção, nem de adaptações às necessidades utilitárias. A 
modernidade é pura criação do espírito; ela apela ao plástico.” (Corbusier, 2010a, p.117) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_style
http://pt.wikipedia.org/wiki/International_style
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Breuer
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Ilustração 59 – Ville Radieuse, projecto utópico de Le Corbusier em 1930. 

 
Ilustração 60 – Modulor Man. 
Escala de proporção humana por 
Le Corbusier. 

Esta procura do Movimento Moderno de estabelecer uma resposta social alicerçada 

nas visões urbanísticas de alguns arquitectos, não chegou a ser totalmente 

consumada, tendo alguns historiadores, nomeadamente na década de 1960, 

mencionado nas suas obras as insuficiências e falências destes modelos urbanísticos. 

Entre eles, destacam-se Kevin Lynch183 (1918-1984) e Aldo Rossi184 (1931-1997). 

Enquanto para Lynch a cidade seria «imagem» - um objecto a ser percebido e 

projectado objectivamente - a cidade para Rossi seria «vivência» - experiência que 

evocava sentimentos e emoções. Além disso, enquanto a teoria de Lynch tinha como 

figura central a imagem actual da cidade e sua percepção no presente, o grande 

protagonista do livro de Rossi seria o tempo, entendido numa perspectiva histórica. A 

vivência evocada por Rossi não seria a vivência imediata da cidade no presente, mas 

uma série de vivências cumulativas, de várias gerações de cidadãos ao longo do 

tempo. Para este, a cidade não era um objectivo projectual, mas um organismo que 

deveria evoluir e sedimentar lentamente no tempo.185 

Numa posição periférica em relação ao resto da Europa, sendo um país 

essencialmente rural em que os efeitos da industrialização pouco se fazem sentir, as 

novas preocupações que norteavam os arquitectos de outros países, não tiveram 

efeito imediato na práxis dos arquitectos portugueses. Na verdade, isolados do resto 

do mundo, estes eram formados num ambiente Beaux-Arts, com base nos tratados e 
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 Kevin Andrew Lynch foi um destacado urbanista e escritor na segunda metade do século XX. 
184

 Aldo Rossi foi um arquitecto e teórico italiano. Foi o autor que reinventou o conceito Genius Loci. 
185

 Deste modo, o movimento pós-moderno caracteriza-se como uma crítica ao movimento moderno na 
arquitectura e no urbanismo que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ficou centrado em 
soluções racionalistas e na busca da funcionalidade na cidade, como previsto na Carta de Atenas: é o 
lugar para morar, trabalhar, circular e que proporciona o lazer. Cidade sectorizada. Cidade que passou a 
ser criticada como o espaço do anonimato, facto que gerou também a segregação sócio espacial das 
cidades. 
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ornatos, num eclectismo revivalista e alheios aos problemas da revolução industrial, às 

novas técnicas, aos novos materiais e à nova arquitectura. 

“Portugal, em confronto com outros Estados europeus, tem na sua condição de escala, 

na sua situação geográfica e na inexistência de questões linguísticas, religiosas e 

étnicas, particularidades que justificam esse sentido de identidade.” (Pereira, 2012, 

p.34) 

Assim sendo, só no final da década de 20, início da década de 30 é que se 

manifestam em Portugal os primeiros indícios de uma Arquitectura Moderna. 

No nosso país, verifica-se uma passagem ao lado das convulsões dos países mais 

industrializados, realizando-se a modernidade em moldes completamente diferentes, 

embora a determinado momento (final da década de 20) tenham aparecido 

manifestações de um modernismo de cariz europeu […]. (Lebre, 2001, p.62)  

A arquitectura portuguesa encontrava-se distanciada da tendência ideológica 

europeia, que via as ideias de Corbusier a ganhar protagonismo, na procura de uma 

arquitectura que respondesse de forma racional e técnica aos novos problemas do 

habitar e do Homem. Dentro de fronteiras, a cultura e todas as artes em geral eram 

censuradas pelo poder político, razão que conduziria ainda mais a um atraso 

relativamente ao comboio europeu. 

Apesar destas condicionantes estruturais arquitectos como Porfírio Pardal Monteiro, 

Cassiano Branco186 (1897-1970) ou Luís Cristino da Silva, entre outros considerados a 

«geração do compromisso»187, lançam as bases para uma absorção das ideias 

modernistas da arquitectura lisboeta, ainda fortemente marcada pela aparência Art 

Déco.188 

A arquitectura modernista que se desenvolve em Portugal nas décadas de 20 e 30 tem 

uma expressão claramente geracional. Contra todas as expectativas da sua formação 

revivalista e ecléctica, os arquitectos modernistas nascidos entre 1896 e 1898 (Pardal 

Monteiro, Cristino da Silva, Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, Cassiano Branco, Jorge 

                                            
186

 Cassiano Viriato Branco foi um arquitecto português que se notabilizou na primeira década do seculo 

XX, na chamada arquitectura modernista. É o autor do Ciné-Teatro Éden (1931) e do Hotel Vitória (1934). 
187

 É neste período, a partir da segunda década do século XX, que surge a chamada «geração do 
compromisso», em que fazem parte um leque de arquitectos modernistas, que novas obras públicas se 
edificam de raiz, de modo a corresponder às suas funções, em alternativa à ocupação progressiva e 
massiva dos antigos conventos, que frequentemente não apresentavam as condições necessárias, nem a 
uma adequada funcionalidade ou a dignificação do seu novo uso. 
188

 Segundo José Manuel Fernandes, a Art Déco europeia teve duas linhas de progresso interpretadas 
pelo trabalho de Vistor Horta e Henry Van de Velde na Bélgica, aliado às Arts and Crafts em Inglaterra e a 
Secessão Vienense na Áustria, acrecido entre 1890 e 1910, pelos arquitectos Otto Wagner (1841-1918), 
Josep Maria Olbrich (1869-1908) e Joseph Hoffman (1870-1956). 
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Segurado, Rogério de Azevedo) souberam explorar nas potencialidades do betão 

armado as correspondentes ilações formais. Sem reflexão teórica, a nova geração de 

arquitectos apostava na renovação linguística, sem integrar os princípios ideológicos do 

movimento moderno internacional que direccionou o seu enfoque para o problema da 

habitação, para as questões urbanas, e finalmente para o entendimento da arquitectura 

como condensador social. Em Portugal, os arquitectos desta geração continuam a 

trabalhar num registo estritamente formal aplicando, quer uma expressão modernista e 

internacional, como ecléctica-historicista e regionalista. Na verdade, a utilização de 

uma nova linguagem, ainda que decorrente de uma maneira de construir que integrava 

uma concepção funcionalista e racionalista da arquitectura, terá sido assimilada apenas 

como mais um estilo disponível. (Tostões, 2004, p.8)  

Nesta época surgem edifícios de cariz modernista que marcaram definitivamente este 

novo estilo arquitectónico supracitado por Ana Tostões. Exemplos como o Cinema 

Capitólio189 (1929-1931) [Ilustração 61] de Cristino da Silva, o pavilhão da Rádio do 

Instituto Português de Oncologia de Carlos Ramos190 (1897-1969), o Instituto Superior 

Técnico e o Instituto Nacional de Estatística191, de Porfírio Pardal Monteiro ou a Casa 

da Moeda (1934-1938) [Ilustração 62] de Jorge Segurado192 (1898-1990). 

                                            
189

 O projecto de 1929 do cinema Capitólio de Cristino da Silva, juntamente com o traço inicial de Porfírio 
Pardal Monteiro, marca a ruptura enunciando as grandes questões da mudança que se operava na 
arquitectura portuguesa: o novo material, o betão armado, permitia construir um programa inédito (teatro, 
cinema, cervejaria) com uma expressão balizada entre o novo gosto Déco e um purismo racionalista que 
se referenciava claramente nos modelos da vanguarda internacional do movimento moderno. É 
considerado como o edifício percursos da arquitectura modernista em Portugal. 
190

 Carlos João Chambers Ramos foi um arquitecto e urbanista português. O actual traçado do Marquês 

de Pombal é da autoria deste arquitecto. 
191

 “O grandioso e monumental conjunto do novo Instituto Superior Técnico, na Alameda Afonso 
Henriques/Arco do Cego, em Lisboa (de 1927-35), que forma de algum modo conjunto com o do vizinho 
Instituto Nacional de Estatística (1931-35), ambos em composição simétrica, de volumes articulados, 
assumindo uma expressão múltipla, entre o classicizante, o Art Deco e o modernismo mais funcionalista 
da Bauhaus, representam, na passagem do autor para a década de 1930, o sobrelevar dos valores 
construtivos e funcionais mais tecnológicos, valorizando o espaço, a luz e os materiais lisos, com 
obtenção da expressão a um tempo sóbria, «luxuosa» e resistente que se viria a revelar a constante na 
obra de Pardal Monteiro – e com o encerramento progressivo do uso de formas decorativas. O IST 
constitui sem dúvida o mais importante equipamento universitário do país na sua época, e foi fundacional 
como paradigma do espaço de ensino «técnico-científico» (ainda hoje o simboliza). Ao mesmo tempo, 
estas duas obras reflectiam a capacidade de Pardal Monteiro criar uma arquitectura institucional, e, mais 
do que isso, expressiva do então «lado inovador» do regime político do Estado Novo – concretizada no 
quadro da crescente colaboração do autor com o engenheiro Duarte Pacheco, este primeiro como director 
do IST, depois como Ministro das Obras Públicas e presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1932-43) 
– para quem projectou inúmeras obras ao longo da década de 1930 […]. ” (Fernandes, 2013, p.12) 
192

 Jorge de Almeida Segurado foi um arquitecto português. Das várias obras, destaca-se os edifícios 
habitacionais da Avenida do Brasil em pilotis, como referência ao estilo internacional. 
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Ilustração 61 – Maqueta do Capitólio, projecto de Luís 
Cristino da Silva 

 
Ilustração 62 – Maqueta da Casa da Moeda, projecto de Jorge 
Segurado. 

É também neste período que se implementa, em Portugal, o uso corrente do betão 

armado aliado à construção. Este material permitia novas conquistas quanto à forma, 

à durabilidade e à espacialidade até então difíceis de alcançar.193 

Ao longo dos anos 20, os esquemas oitocentistas vão lentamente dando lugar a uma 

expressão plástica nova, tendencialmente geometrizante, baseada construtivamente na 

combinação do ferro com o cimento. Esta arquitectura do betão armado, com todas as 

possibilidades de articulação volumétrica que o novo material permite, vai revolucionar 

a tradição oitocentista do ordenamento superficial da fachada e contribuir para a 

definição da arquitectura do século XX. […] Como o movimento da arquitectura 

moderna atribuiu a racionalidade da construção o papel eminente de gramática formal 

da linguagem que se procurava, a adopção generalizada desta nova tecnologia vai 

alterar, mais do qua as fachadas, a própria tipologia dos edifícios.» (Pereira, 1995, 

p.517) 

Sobre este material, o betão armado, Auguste Perret, uma referência na Obra de 

Porfírio Pardal Monteiro, desenvolve no início do século XX, uma Obra que postula a 

emergência de uma estética deste material. Perret formula a sua doutrina 

arquitectónica baseada na ideia de que o betão armado possui uma qualidade estética 

própria. 

Apesar deste material ter sido utilizado por grandes autores da arquitectura, na 

passagem do séculos XIX para o XX, como “ […] Baudot, Bonier, Paquet, François Le 

Coeur […] nenhum foi tão longe como Perret ao experimentar e amoldar 

audaciosamente essas possibilidades.”194 (Lobo, 2010, p.377) 

                                            
193

 A partir de meados dos anos 20 surge o primeiro ciclo do betão armado que coincide com o ciclo 
modernista apoiado já nas possibilidades estruturais e plásticas do betão armado.  O novo sistema 
construtivo baseado no betão armado começava gradualmente a ser assumido pelos arquitectos que o 
passavam a reconhecer como feito cultural significativo. Isto é, assiste-se ao progressivo desenvolvimento 
da ideia de tecnologia como padrão cultural, atribuindo-se á racionalidade da construção o papel 
eminente de «gramática» da linguagem que se procura: coberturas em terraço; grandes vãos com 
extensos envidraçados; gosto pelas superfícies rebocadas e lisas e pelos volumes cúbicos e puros. Assim 
constituindo-se como elemento «modelador» da forma e nessa medida dotado de uma autonomia estética 
própria. 
194

 “Seus mestres, além de Guadet, professor da escola, o único que mereça citar-se, foram os livros de 
Choisy e de Viollet-le-Duc onde colheu as leis do ritmo, a poética da construção, e também as da sua 
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Uma particularidade interessante na Obra de Auguste Perret, Le Corbusier e Porfírio 

Pardal Monteiro - arquitectos racionalistas - é o reconhecimento da potencialidade da 

utilização do betão armado nas suas propostas arquitectónicas e a profunda 

admiração pelos engenheiros.195 

Como vitruviano moderado que Pardal Monteiro foi, nega ao arquitecto (o «técnico-

artista», como lhe chama) a exclusividade da resolução dos problemas do projecto 

arquitectónico, escrevendo que «Embora haja muito quem assim pense, eu entendo 

que esses laboram num erro tão grande como os que consideram arquitectura apenas 

parte do todo». Tal levou-o a entender que «o arquitecto não pode resolver sozinho 

todos os problemas que a obra de arquitectura moderna envolve». E logo se interroga 

sobre «quem deverá então resolver aqueles (problemas) que não estão à altura dos 

recursos científicos, nem a vocação do arquitecto», respondendo serem «os técnicos 

que tenham conhecimentos especiais e mais profundos sobre determinadas partes do 

todo e vocação para solucionar os problemas que elas envolvem», nomeando-os: «os 

engenheiros». (Toussaint, 2009, p.313) 

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, obra singular no percurso profissional de Porfírio 

Pardal Monteiro e o Hotel Ritz, obra a estudar no próximo ponto de trabalho da 

                                                                                                                                
gramática que empiricamente dominava já. As regras da formação histórica dos estilos revelavam-se-lhe 
em toda a amplitude na medida em que contactara com os materiais. Na verdade, a teoria e a prática 
conjugaram-se admiravelmente, completamente para trazerem à sua formação profissional o que havia 
de essencial na tarefa do engenheiro, na do construtor e na do projectista. Sem a elaboração dessa 
síntese não teria percebido as possibilidades do material que nascera pelos anos circundantes à data 
crucial de 1848: o betão armado. Sem ela não teria alcançado a precisão cristalina, a sinceridade e a 
pureza na estética só inerentes ao novo material. Outros como ele, só para me cingir à França, que 
tinham lido e compreendido Viollet-le-Duc, procuravam a forma que traduzisse as possibilidades 
construtivas do betão: Baudot, Bonier, Paquet, Françoies Le Coeur estavam na plêiade dos inovadores. 
No entanto, nenhum foi tão longe como Perret ao experimentar e amoldar audaciosamente essas 
possibilidades.” (Lobo, 2010, p.377) O edifício de habitação colectiva na Rua Franklin (1902-1904) em 
Paris, revela a importância do betão armado através da sua organização. Este revela um certo dinamismo 
e uma flexibilidade dos ambientes. 
195

 “Quando Corbusier afirmou em 1923 que «a casa é uma máquina de habitar», não só proclamou um 
princípio estético, como reconheceu, na sua admiração pela engenharia, a integração indispensável dos 
sistemas na construção moderna. Desde a canalização à electrificação, da iluminação ao aquecimento, 
lâmpadas, radiadores, tomadas e grelhas tornaram-se aparatos não só visíveis mas sobretudo assumidos 
como protagonistas de uma estética moderna.” (Tostões, p.3) Corbusier salienta, no seu livro Para Uma 
Arquitectura, a interligação do engenheiro para com o arquitecto, e vice-versa: “Estética do engenheiro, 
arquitectura, duas coisas solidárias, consecutivas, uma em pleno desenvolvimento, a outra em penosa 
regressão. O engenheiro, inspirado pela lei de economia e conduzido pelo cálculo, coloca-nos em acordo 
com a lei do universo. Ele procura a harmonia. O arquitecto, através do ordenamento das formas, cria 
uma ordem que é uma pura criação do seu espírito: através das formas afecta intensamente os nossos 
sentidos, provocando emoções plásticas; pelas relações que cria desperta em nós ressonâncias 
profundas, dá-nos a medida de uma ordem que sentimos em concordância com a ordem do mundo, 
determina movimentos diversos do nosso espírito e do nosso coração; é então que sentimos a beleza. 
[…] Os arquitectos de hoje já não fazem formas simples. Trabalhando pelo cálculo, os engenheiros usam 
formas geométricas, satisfazendo os nossos olhos pela geometria e o nosso espírito pela matemática; as 
suas obras estão no caminho da grande arte. […] Os grandes problemas da construção moderna serão 
realizados pela geometria.” (Corbusier, 2010a, p.116) No que concerne á admiração, por parte de Porfírio 
Pardal Monteiro em relação aos engenheiros, está patente no discurso do mesmo sobre o Espírito 
Clássico: “Desta ligação do espírito prático do engenheiro criador da construção metálica e do cimento 
armado, da iluminação eléctrica e do aquecimento central, com o espírito de artista e de compositor do 
arquitecto alguma coisa havia de surgir que imprimisse à arquitectura, massa de todos os recursos da 
construção e da técnica, filtrados através dum sentimento puramente estético, uma feição nova que 
destruiu na arquitectura o espírito académico e formalista.” (Monteiro, 2010, p.255) 
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presente dissertação, têm referências à obra destes dois arquitectos da vanguarda do 

movimento moderno, Perret196 e Corbusier. 

No caso particular da igreja, Porfírio Pardal Monteiro teve como incumbência projectar 

um novo espaço de culto em resposta à substituição da antiga igreja S. Julião situada 

na Baixa Pombalina197. Esta encomenda, por parte da Sociedade Progresso de 

Portugal, resulta de uma entrega directa e específica a este autor. Não era a primeira 

vez que o arquitecto foi chamado para conceber um edifício com estas características, 

tal já tinha ocorrido em 1932 com o Seminário dos Olivais.198 

Não era usual construírem-se igrejas de raiz no início do século XX em Portugal199. No 

entanto, quando surgiu essa necessidade, a Igreja elege novamente este arquitecto 

pelas características da sua obra, assente num apurado rigor, e um forte sentido 

técnico e construtivo, para além da contida e segura expressividade plástica. 

                                            
196

 “Em Paris, havia dois anos que inaugurara a igreja de Notre-Dame de Raincy, da autoria de Auguste 
Perret, primeira igreja que, contra críticas e preconceitos, se ergueu totalmente em betão armado e que 
se tornou por esse motivo no momento de chegada da arquitectura religiosa ao século XX. O mesmo 
arquitecto de quem Pardal Monteiro se tornaria amigo, concluiria naquele ano de 1925 igreja de Santa 
Teresa, em Montmagny, outro subúrbio parisiense, obra mais modesta que a sua antecessora, mas que 
confirmou que as técnicas e materiais modernos seriam incontornáveis daí em diante também na 
arquitectura religiosa. […] O assumido tradicionalismo (disposição dos vários elementos do programa – 
igreja) de Pardal Monteiro, manifesto nesta declaração, clarifica traços peculiares do seu entendimento da 
arquitectura moderna e explicará que, tendo-se inspirado nas igrejas dos anos de 1920 do arquitecto 
francês Perret, delas se afasta na «concepção interna», gerando «um ambiente misterioso e confidencial 
em que os grossos pilares fazem uma nítida separação entre o espaço central e as naves laterais», ao 
contrário de Perret que «procura uma espacialidade contínua e uma luminosidade aberta, em que os 
esbeltos “pilotis” não interferem».” (Cunha, 2013, pp.67-90) 
197

 A Igreja de S. Julião foi comprada pelo Banco de Portugal a 7 de Junho de 1933 no entanto surgiu a 
necessidade de se construir uma igreja nova para poder substituí-la. 
198

 Tanto o Seminário dos Olivais, como a Igreja Nossa Senhora de Fátima, resultam de uma tentativa de 
modernização institucional, como expressão de renovação e modernidade por parte da Igreja. 
199

 Das poucas igrejas que se projectaram neste período, destaca-se a nova Igreja dos Anjos, datada de 
1910 da autoria do Mestre José Luís Monteiro. Esta resulta da demolição da antiga igreja por razões de 
ordem urbanística. A obrigatoriedade de reaproveitar grande parte do seu interior, condicionaria este novo 
projecto tendo o autor sido obrigado a manter a estrutura e as proporções do antigo templo. Deste modo, 
seguindo os princípios subjacentes ao modelo e à estrutura da antiga igreja, este arquitecto optou por 
enriquecê-la com uma linguagem arquitectónica de carácter neoclássico, corrigindo assim deficiências de 
escala e de proporção relativamente aos elementos pré-existentes nas fachadas. 
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Ilustração 63 - Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, após a sua construção em 1938. 
(Gulbenkian, 2014) 

 
Ilustração 64 – Palais Stoclet em Bruxelas, Bélgica. Projecto elaborado por Joseph 
Hoffman entre 1905-1911. A sobreposição de volumes assemelha-se à arquitectura 
modernista praticada em Portugal. 

Na Igreja Nossa Senhora de Fátima200, um projecto de raiz, Porfírio Pardal Monteiro 

teve como principal objectivo a concretização de uma igreja bela e moderna201. 

                                            
200

 Projectada em 1934, a Igreja teve a colaboração do arquitecto Rodrigues de Lima que P. Pardal 
Monteiro considerava o seu «mais precioso colaborador» e de três estudantes de arquitectura João Faria 
da Costa, António Martins e Fernando Batalha. Em 1938 foi-lhe atribuído o prémio Valmor pelo júri 
constituído pelos arquitectos António do Couto Martins, Cottinelli Telmo e Jorge Segurado, representantes 
da Camara Municipal de Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes e Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
respectivamente. A igreja contou ainda com a intervenção de Francisco Franco, Leopoldo de Almeida, 
Anjos Teixeira, Raul Xavier, António da Costa, Almada Negreiros, Henrique franco, e Lino António, todos 
artistas plásticos. 
201

  «Quiséramos nós, ao erguer a igreja nova de Nossa Senhora de Fátima, que ela satisfizesse a 
estas três condições: 
  Ser uma igreja. 
  Ser uma igreja moderna. 

  Ser uma igreja moderna bela. 
Quanto a ser igreja, não sabemos se o contestarão alguns que não costumam frequenta-las. 
Mais natural é que muitos, incorrigíveis laudatores temporis acti. para nos servirmos da frase do poeta 
antigo, se fiquem na admiração extática das igrejas que de meninos conhecerem. 
Na igreja nova procurou-se, antes de tudo, construir uma igreja – subordinando todos os seus elementos 

ao fim cultural da obra. 
Em nenhuma outra igreja até hoje construída entre nós, se traduziu tão marcadamente (que saibamos), 
logo na concepção arquitectónica, a vida sacramental. 

Cremos ter-se aqui realizado, com felicidade, o que ousaríamos chamar uma igreja litúrgica, se 
todas o não devessem ser. 

Se nem todos sabem reconhecer, cabe perguntar, se tal é devido à insuficiência dos artistas ou à 
incompreensão dos críticos.  

Quanto a ser moderna, não compreendemos sequer que pudesse ser outra coisa. 

Todas as formas artísticas do passado foram modernas em relação so seu tempo. 
Igreja dos nossos dias, devia traduzir, em quanto lho permitisse o carácter sacro e a finalidade 

cultural, as expressões da técnica e da arte contemporâneas. 
Copiar cegamente formas artísticas doutras épocas, será fazer obra de arqueologia artística: mas 

não é seguramente obra viva de arte. 
Nem nos admira que a renovação artística que a igreja nova acusa, se faça com protestos. 

Nunca foram introduzidas sem eles as formas novas da arte, sujeita (como tudo o que é humano) às 
fatais transformações do tempo. 

Quanto a ser bela a igreja, nós cremos sinceramente que ficará como uma das mais belas igrejas 
modernas que conhecemos. E muitas conhecemos já – na América, na França, na Bélgica e na Itália. 
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A este arquitecto foi também solicitado a escolha para a localização da nova igreja. A 

eleição do lugar para a sua implantação e construção recaiu sobre uma zona nova da 

cidade, enquadrada no plano das Avenidas Novas202, “ […] o que mostra que o 

patriarcado continuava a ter total confiança nas capacidades do arquitecto” (Pacheco, 

1998, p.113). 

O arquitecto escolhe um quarteirão limitado pelas Avenidas Elias Garcia, Berna e 

Marquês de Tomar. Aproveitando o limite imposto pelos edifícios presentes no topo da 

Avenida Barbosa du Bocade, para contrapor o cheio do edifício ao vazio da rua que 

vinha da Rua do Arco do Cego, permitindo ainda a criação de uma pequena praça 

semi-pública. 

Esta opção remete para a circunstância: “A qualidade artística de um templo é uma 

mensagem perene, uma palavra pronunciada sobre a cidade e que continua a fazer-se 

ouvir ao longo do tempo, na evolução própria da cidade.” (Policarpo, 2013, p.9) 

A localização inicial previa que nos lotes envolventes à igreja, dentro do mesmo 

quarteirão, a cércea não ultrapassasse os 15 metros, possibilitando a construção de 

um conjunto harmonioso entre os edifícios do quarteirão.203  

                                                                                                                                
Se não fosse bela, nem poderia sequer considerar-se uma boa igreja. Toda e qualquer igreja, 

pela sua natureza e destino, que exigem majestade, grandeza, dignidade, unção, beleza, - é 
necessariamente uma obra de arte. 

Os que estão afeitos à arte falsa de tanto arrebique de estuque das nossas igrejas do século 
XVIII, acharão talvez demasiado nua a nova igreja. 

Respondemos, sem pretender discutir pormenores, que há beleza, autêntica beleza, por 
exemplo, no que Manzoni chamava: «la magnifica semplicita della porpora». Queremos dizer que há uma 
simplicidade que é suprema perfeição. 

O excessivo rebuscado do pormenor como o exagerado acumular da decoração podem encobrir 
ausência de inspiração ou abafar a eloquência das linhas. 

Não negamos o risco de cair, com princípios de simplicidade e sinceridade, em alguma coisa de 
trivial. Mas acostumamo-nos a ver a essência da arte, com o Mestre do pensamento católico. S. Tomás 
de Aquino, no «esplendor da verdade». 

Dos versos de João de Deus foi dito que são tão simples, que toda a gente parece os podia fazer 
– mas na verdade só ele os fez. 

A igreja nova aí está. Pensamos que os nossos propósitos não foram iludidos. Deram-lhe 
realização outros, a quem nunca quisemos cortar as asas da inspiração. 

A igreja de Nossa Senhora de Fátima fica fazendo parte do património da Religião e da Arte.» 
Surge, assim, este comunicado, pelo Cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira em 1939, com o intuito de 
reafirmar a sua posição perante este projecto que causou tanta exaltação. 
202

 “É no início do século que começa a ser ocupada a vasta área entre o Parque da Liberdade (hoje 
Eduardo VII) e o Campo Grande, cujo plano foi delineado por Frederico Ressano Garcia em 1888. As 
Avenidas Novas, juntamente com outras áreas da cidade planeadas (Campo de Ourique, Estefânia 
Almirante Reis) ou não planeadas (correspondendo essencialmente ao preenchimento, renovação ou 
expansão de zonas urbanas existentes – parte oriental da cidade, inserção de vilas operárias) exprimem 
bem o crescimento de Lisboa que, entre 1900 e 1940, duplica a sua população de 35.000 para 700.000 
habitantes.” (Toussaint, 2009, pp.229 e 230) 
203

 Esse objectivo não veio a realizar-se uma vez que os referidos lotes foram ocupados por blocos de 
expressão moderna, assentes sobre pilotis, já na década de 1950. 
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Ilustração 65 – Torre da Igreja Nossa Senhora em construção. Fotografia tirada 
da Avenida de Berna em 1937. (Lisboa, 2014)  

 
Ilustração 66 – Fotografia tirada da Avenida 
Marquês de Tomar em 1938. (Lisboa, 2014) 

A sua implantação, com a nave central enquadrada no eixo longitudinal da Avenida 

Barbosa du Bocage e o afastamento do limite do lote, torna impossível a entrada pela 

Avenida de Berna. Esta opção gera, no entanto, uma entrada semi-privada afastada 

do tráfego dessa avenida. Deste modo, a monumentalidade e singularidade almejada 

pelo arquitecto, não se diluiria no decorrer das transformações da envolvente próxima. 

O arquitecto recusa veemente a opinião daqueles que interpretavam a orientação 

nascente/poente da igreja como uma escolha tradicional, contrapondo razões 

fundadas na forma e situação urbana do terreno. No entanto a ponderação do binómio 

tradição e racionalismo marcou todas as escolhas arquitectónicas do edifício.204 

Expressando uma certa retracção conceptual, menos inovadora, pela sua produção no 

contexto cultural em que a obra nascia, o arquitecto opta por duas linguagens 

diferentes. Uma no exterior, com uma certa depuração arquitectónica e alvo de um 

vasto leque de manifestos críticos205, e outra no interior, a representação da 

                                            
204

 “A resposta exige que se tenham em conta os problemas do Urbanismo […] sem mais uma vez descer 
à erudição histórica, ainda diremos que a mentalidade medieval e mesmo a barroca faziam da igreja um 
centro: aquela desejava que a igreja lhe fosse um símbolo de cidade celeste, em volta de que se 
organizava toda a vida humana; esta era um momento de triunfo e exaltação e criava boas fachadas, por 
ser necessário restaurar o perfil cristão, materialmente e geograficamente, fazendo por isso das igrejas 
um gesto de força e vitória; os últimos séculos abriram ruas grandes em função do tráfego e da vista 
estética da perspectiva, fazendo desembocar tudo numa conclusão monumental.” (Atanásio, 1959, p.105) 
205

 O arquitecto e investigador da arquitectura religiosa, João Alves da Cunha, refere que a revista «A 
Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação Reunidas» liderou a contestação ao projecto da Igreja 
Nossa Senhora de Fátima: “ […] o tão desejado renascimento da arquitectura religiosa em Portugal fora já 
truncado de forma violenta. Esta teria agora de se conformar aos modelos tradicionais e revivalistas 
defendidos pelo Estado Novo e para esse trabalho surgiram novos protagonistas, dentro dos quais de 
destacou o arquitecto Vasco Regaleira. Pardal Monteiro não voltou a projectar nenhuma igreja, mas quer 
ele quer os restantes intervenientes na igreja de Nossa Senhora de Fátima puderam em vida testemunhar 
que a sua derrota teria sido apenas temporária e que graças a uma nova geração, que lançou 
corajosamente no início dos anos 1950 o MRAR – Movimento de Renovação da Arte Religiosa -, a 
arquitectura religiosa em Portugal se libertaria das amenas da censura e retomaria os passos modernos e 
pioneiros da Igreja Nossa Senhora de Fátima.” (Cunha, 2013, p.85) 
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Verdade206, com uma linguagem neo-gótica – espaço cénico207 -, que iria passar ao 

lado dos mais críticos desta obra. 

O projecto de N.S. de Fátima é, porém, uma solução de compromisso. O compromisso 

entre uma modernidade de que a aparência exterior, com a cobertura em terraço, era o 

toque mais chocante e um espaço interno cheio de referências ao velho paradigma da 

espiritualidade gótica de que os enormes arcos quebrados e a luz coada por vitrais são 

os mais evidentes testemunhos. (Caldas, 1997, p.58)  

Ainda sobre este tema, a polémica gerada em torno da Igreja Nossa Senhora de 

Fátima, Ana Tostões refere: 

A obra mais polémica deste autor, pelo programa e função a que se destinava, foi 

seguramente a Igreja de Fátima realizada entre 1934 e 1938. Prémio Valmor de 1938, 

marcava a charneira que assinalaria curiosamente a inflexão celebrativa e restauradora 

da arquitectura modernista, no ano em que Cristino iniciava os estudos da Praça do 

Areeiro. Primeira Igreja em Lisboa a desafiar os códigos tradicionais revivalistas, a 

Igreja de Fátima baseava-se nos mais recentes projectos do género franceses, 

adoptando-se no exterior uma linguagem modernizada, manifesta na articulação dos 

volumes da torre, nave e baptistério, que, apesar da decoração geometrizante, se 

desenham numa leitura clara. […] No entanto, no ano seguinte, o coronel Arnaldo 

Ressano Garcia usaria a polémica gerada em torno da construção da Igreja de Fátima 

e as palavras do papa contra os modernistas na «guerra» que antecedeu a escolha da 

equipa responsável pela realização da Exposição do Mundo Português. (Tostões, 

1995, p.524) 

É, no entanto, um edifício em que o arquitecto soube equilibrar a engenharia208 com a 

arquitectura e as artes aliando todas num compromisso tradicionalista e erudito. 

A elaboração do programa de uma igreja, deve, por conseguinte, ser um processo 

participado e dialogado entre comunidade e arquitecto, para o que é necessário que se 

estabeleça entre todos uma relação de proximidade e confiança, e o arquitecto deve 

procurar conhecer e acompanhar de perto esta caminhada da comunidade da futura 

igreja, para que o edifício, depois de erguido, exprima a fé adulta da comunidade, e 

esta se reveja na sua nova casa. (Cunha, 2010) 

                                            
206

 Para Perret, grande influência na Obra, e mais concretamente este projecto da Igreja Nossa Senhora 
de Fátima, de Porfírio Pardal Monteiro, define que a “A Verdade está em tudo aquilo que tem a honra e o 
encargo de suportar e de proteger. Esta Verdade, é a proporção que a fará brilhar e a proporção é o 
próprio Homem.” (Perret, 2010, p.76)   
207

 Um espaço que se quer cénico tem como principal objectivo a perturbação dos sentidos, o de 
manipular, de certo modo, o utilizador, de maneira a que as acções e os percursos por este realizados se 
tornem numa representação. Um espaço cénico veicula valores estéticos e conceitos simbólicos através 
da persuasão, da percepção sensorial. Existe, nestes espaços, uma transferência de significados feita 
numa linguagem não-verbal, uma silenciosa metáfora dos valores que pretendem imprimir no 
utilizador/observador. 
208

 A estrutura de betão armado da Igreja, da autoria dos engenheiros Bélard da Fonseca (1889-1969) e 
Ricardo Teixeira Duarte foi completada em seis meses. Diamantino Tojal foi o construtor desta obra tal 
como a maioria das obras do arquitecto nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Este acabou por falecer no 
mesmo ano que o arquitecto, em 1957.  
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Apesar da sua controvérsia, o objectivo em ser compreendido por todos como uma 

igreja foi conseguido. Como refere o actual prior da Igreja Nossa Senhora de Fátima, 

cónego Luís Alberto Carvalho, no livro209 sobre a mesma, este edifício teve, e continua 

a ter bastante afluência: 

Durante estes anos foram muitos os que aqui nasceram para a vida da fé; nos 

primeiros anos realizavam-se mais de 650 baptismos por ano, até princípios dos anos 

70, esse número manteve-se claramente acima de 500 baptismos por ano. Foram 

também muitos os que aqui celebraram os momentos mais significativos da sua vida: A 

primeira Comunhão, o crisma, o sacramento do Matrimónio – sempre mais de 300 por 

ano até ao inicio dos anos 70. […] A nossa comunidade comunga das características 

próprias da cidade em que s e vive. Uma das mais significativas é a realidade de aqui 

viverem durante o dia e por aqui passarem diariamente mais do dobro das pessoas 

residentes. A nossa Igreja continua a ter uma capacidade impressionante de atrair 

muitos que por ela passam e que, sempre que podem, entram uns minutos. Mas isso 

não é só de hoje. Desde o início que, além dos que viviam na área geográfica da 

paróquia, eram muitos os que procuravam esta Igreja, a primeira a ser dedicada a 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Numa época em que as facilidades das 

deslocações a Fátima não era obviamente a que conhecemos hoje, esta nossa Igreja 

funcionou quase como sendo um santuário alternativo ao Santuário de Fátima. 

(Carvalho, 2013, pp.14-15) 

É assim perceptível um compromisso ético que Porfírio Pardal Monteiro manteve na 

elaboração deste projecto. Na memória descritiva do projecto, descreve que no “ […] 

mais absoluto espírito de sinceridade […] procurou prestar sobretudo um serviço à 

Nação e à arte nacional.” (Monteiro, 1934) 

O seu exterior, de fachada tradicionalista com uma plasticidade figurativa de gosto Art 

Déco, apresenta um forte a alargado embasamento210, marcado por faixas horizontais, 

sobre a qual se eleva uma torre lateral e o corpo da nave central com a cabeceira. 

                                            
209

 Livro: Igreja Nossa Senhora de Fátima em Lisboa – 75 anos. Teve a coordenação de Natália Correia 
Guedes e José Manuel Fernandes e foi editado em Março de 2013 pela própria paróquia. 
210

 Todo este embasamento é revestido a pedra, terminando a uma altura sempre respeitada, pois tudo o 
que está acima é retocado e pintado, com excepção do friso dos Apóstolos e de algumas faixas 
horizontais em mosaico. 
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Ilustração 67 – Ante-Projecto da Igreja Nossa Senhora de 
Fátima. Primeira proposta do arquitecto. (Arquivo Secretariado 
das Novas Igrejas do patriarcado de Lisboa, 1933) 

 
Ilustração 68 – Desenho do Alçado Principal, P. Pardal Monteiro, 
1934. (Lisboa, 2014) 

Tanto no ante-projecto [Ilustração 67], como no projecto definitivo [Ilustração 68], o 

arquitecto dá primazia à fachada principal. No entanto, enquanto na primeira versão a 

fachada é totalmente separada do corpo da nave, tal não se verificará no projecto final. 

Note-se a intenção do arquitecto em exprimir os principais elementos estruturais da 

nave, tal como o seu embasamento, que está presente nas duas versões. 

No acto de criação de uma igreja, o arquitecto deve ter bem presente que esta não é 

um fim em si mesma, nem um meio para a expressão solitária da sua vaidade, mas um 

instrumento que deve estar, desde o primeiro esboço, ao serviço da comunidade. 

Construir uma igreja não é compatível com a exaltação do ego e das certezas estéticas 

do seu autor, mas com um trabalho de enorme responsabilidade, que deve ser 

encarado do início ao fim com uma atitude de grande humildade. (Cunha, 2010)  

A opção do arquitecto de alterar a nave central do ante-projecto, para a proposta final, 

confere-lhe uma maior modernidade211. Enquanto na primeira opção propunha uma 

nave coberta por uma abóbada de volta inteira, a escolha definitiva recaiu sobre um 

grande paralelepípedo alongado de cobertura plana, explicitando as possibilidades da 

estrutura em betão armado, podendo observar-se lateralmente a saliência dos planos 
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 A monumentalidade do estilo moderno não é a altivez e propaganda mas sim a proporção de volumes. 
O monumental tem carácter: “A verdade exige a simplicidade, a seriedade, o equilíbrio, que não é timidez 
ou diplomacia. O verdadeiro, o simples e o monumental conhecem o sim e o não na sua maior 
profundeza, segundo o juízo da inteligência; e não se acomodam nem à moda, nem ao gosto sentimental. 
O monumental conhece a força dos humildes e evita o orgulho dos falsos gigantes. O monumental é 
nobre, simples, eterno, verdadeiro, forte, seguro e equilibrado. Eis as virtudes que devem compor o 
templo cristão” (Atanásio, 1959, pp. 95-96) 
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rasgados pelas frestas das janelas com vitrais212, elaborados por Almada Negreiros, tal 

como a transparência da capela-mor, esta com uma planta em prisma poligonal, 

permitindo a iluminação da abside. 

O modo como Porfírio Pardal Monteiro materializa o embasamento é consequência de 

uma característica da sua Identidade projectual. O embasamento é a memória da 

hierarquia da composição clássica, actuando como base contrastante com os volumes 

que sobre ele assentam, conferindo em simultâneo um forte sentido do detalhe 

construtivo. Este embasamento apresenta uma entrada coroada por um friso 

representando Cristo e os Apóstolos, realizado por Francisco Franco, o volume 

cilíndrico do baptistério e a capela mortuária com uma planta em cruz213. 

No embasamento localizam-se as capelas das naves laterais com formas hexagonais 

salientes e um pequeno transepto configurados por dois pequenos volumes 

quadrangulares destinados aos confessionários. 

Na fachada principal, Porfírio Pardal Monteiro projecta uma única torre encastrada no 

cunhal direito afirmando a sua individualidade e quebrando a simetria deste alçado. 

Compreendemos, que esta acentua numa posição axial relativamente ao vértice do 

lote, na procura de uma monumentalidade perspectivada para quem passeia pela 

Avenida de Berna [Ilustração 69]. No outro lado da fachada, no cunhal esquerdo, 

optou por colocar a estátua de Nossa Senhora de Fátima [Ilustração 70], uma peça 

pequena e destacada numa fachada de um grande volume, no local onde poderia ter 

sido erguido uma segunda torre. 

                                            
212

 Foi a necessidade de coar a luz e de modelar que fez nascer o vitral. A arte do vitral é um intermédio 
entre a pintura e a arquitectura. Ela continua, nas fontes de luz, os muros da arquitectura, por meio de 
cor. O arquitecto tem os vitrais à disposição para vincar volumes, e pôr no espaço interno as gradações 
que quiser. 
213

 O baptistério e a capela mortuária, situadas de um lado e outro da fachada principal marcam o ciclo da 
vida, nascimento e morte, segundo o culto católico é celebrado por duas cerimónias de particular 
importância, o baptizado e o enterro. 
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Ilustração 69 – Vista da Avenida de Berna para a Igreja Nossa Senhora de Fátima. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 70 – Imagem da Nossa Senhora 
de Fátima. (Ilustração nossa, 2014) 

A opção por uma torre única tem forte influência nas igrejas projectadas por Auguste 

Perret, sejam a igreja Notre-Dame du Raincy214 (1922-1923) [Ilustração 71] ou a igreja 

Sainte-Thérèse em Montmagny (1927) [Ilustração 72]. Ambas expressam uma 

volumetria que apela às potencialidades formais e espaciais do betão armado. Em 

ambos os casos adquire especial destaque a disposição das torres, colocadas 

axialmente relativamente às respectivas fachadas. Nestas duas obras, tanto o exterior 

como o interior são revelados simultaneamente, ou seja, é perceptível apercebermo-

nos do interior a partir do exterior e vice-versa. 

                                            
214

 Edifício percursor da chegada da Arquitectura Religiosa Moderna ao século XX por influência do uso 
do betão armado. 
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Ilustração 71 – Notre Dame du Raincy em 
França. Projectada por Auguste Perret em 
1922-1923. 

 
Ilustração 72 – Igreja Saint-Thérère em Montmagny, França. Projectada por Auguste 
Perret em 1927. Montmagny - Chapelle Sainte Thérèse - 1927 - par Auguste Perret 
(Guyomard, 2011) 

O interior da Igreja Nossa Senhora de Fátima diferencia-a relativamente às igrejas de 

vanguarda do movimento moderno. Aqui podemos confrontarmo-nos com as mais 

relevantes cedências à tradição de um espiritualismo gótico. O próprio traçado da 

planta obedece à orientação litúrgica do monge beneditino D. Martin, o único 

estrangeiro na construção desta igreja.215 

A preciosa colaboração que D. Martin, e outros intervenientes, tiveram na projecção e 

construção desta igreja não foi indiferente a Porfírio Pardal Monteiro: 

Nunca para tal me faltou o apoio dos que superiormente intervieram na administração 

das obras, nem daqueles de cuja decisão dependia a realização dos trabalhos. É justo 

destacar de entre todos Sua Eminência o Senhor Cardial Patriarca, a quem tantos 

artistas ficam devendo uma oportunidade de trabalharem em plena liberdade de 

concepção artística embora subordinados à disciplina imposta pela arquitectura. […] 

Durante a preparação do projecto foi meu precioso colaborador, instituindo-me sobre o 

programa de ordem litúrgica, o único estrangeiro que interveio de modo efectivo na 

realização da nova Igreja. Pelo coração este estrangeiro é quase português. O seu 

valor como artista ultrapassa os limites do seu convento e espalha-se por todo o mundo 

católico e artístico. […] Quanto a dados de ordem litúrgica ajudou-me ainda com a sua 

vasta cultura religiosa e o seu espírito decididamente aberto à arte moderna, um dos 

espíritos mais elegantes e delicados de padre e de português que tenho conhecido até 

hoje a quem eu testemunho neste momento a minha gratidão: Monsenhor Pereira dos 

Santos. (Monteiro, 1938b, pp.200-201) 
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 “Para que o arquitecto saiba comandar um espaço, ainda mesmo na sua decoração e função litúrgica, 
necessário é que seja muito culto e informado. O arquitecto deve lançar-se ao trabalho com interesse, 
cultura e génio. Se não for capaz de construir uma igreja, por lhe faltar uma coisa ou outra, tenha a 
coragem de um Corbusier, que disse não estar preparado para obra de tamanha transcendência e só 
aceitou a Capela de Ronchamp, depois de muita insistência e anos de estudo. O arquitecto deve ser 
humilde para se informar, sensato para ouvir críticas, e inteligente para as saber distinguir. A sua função é 
criar obra de arte e esta bem merece sacrifícios.” (Atanásio, 1959, p.137) 
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Ilustração 73 - Planta da Igreja Nossa Senhora de Fátima, P. Pardam Monteiro 1943. (Lisboa, 2014) 

Na memória descritiva deste projecto, encontramos uma referência explícita sobre o 

pensamento funcional, o qual tem como objectivo “ […] construir utilidade ou 

necessidade […] ” (Monteiro, 1934) com uma “ […] preocupação de dar a cada 

elemento útil e necessário a expressão que lhe acuse a finalidade” (Monteiro, 1934). 



Entre o compromisso e a inovação: o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva   121 

Esta referência revela a intencionalidade do projecto em que nada foi esquecido ou 

pensado ao acaso. 

“A fase seguinte no trabalho do novo arquitecto, isto é, a relação entre os volumes 

espaciais vistos desde o exterior, o reagrupamento das massas arquitectónicas, o seu 

ritmo e as suas proporções, deriva naturalmente […] “216 (Ginzburg, 2010, p.154) do 

desenho em planta.  

Esta metodologia projectual é assimilada como um pensamento moderno217: 

[…] nem um momento sequer ocupei no estudo de solução original quanto à disposição 

dos vários elementos do programa […] O que há de mais tipicamente moderno na nova 

igreja de N. S. de Fátima não é como muitos, senão quasi todos, supõem, a sua 

expressão plástica, mas a interpretação do programa […] Sob o ponto de vista 

puramente técnico, o problema da construção desta igreja não veio trazer nada de 

novo ao que era correntemente praticado. A solução, aliás simplicíssima, compreender 

uma estrutura activa de betão para todas as partes principais do edifício e uma 

estrutura mista para as partes secundárias. (Monteiro, 1938b, pp. 198-199)  

O acesso à igreja é realizado por uma escadaria com dois lances em cujo topo nos 

deparamos com um pequeno átrio, ou foyer ao ar livre, como se a figura dos Apóstolos 

nos protegessem. Este acolhe-nos e transporta-nos para o nártex. Deste modo 

quando entramos na igreja percebemos da importância do facto do betão armado ter 

possibilitado a referida nova espacialidade: 

[…] o problema do guarda-vento, a deixar boa circulação, deve ser extremamente 

calculado. Uma igreja que não permita a circulação rápida dos fiéis, não se poderá 

                                            
216

 Em 1926 Moisei Ginzburg destaca o sentido de racionalidade e funcionalidade nos novos métodos do 
pensamento arquitectónico: “A fase seguinte no trabalho do novo arquitecto, isto é, a relação entre os 
volumes espaciais vistos desde o exterior, o reagrupamento das massas arquitectónicas, o seu ritmo e as 
suas proporções, deriva naturalmente da primeira fase do trabalho e está em função do núcleo material 

projectado e do espaço que fica dentro deste. […] Deste modo, o método da criação funcional, que 

substituiu o velho método de fraccionar o trabalho em tantos problemas particulares independentes e com 
frequência opostos, acaba sendo um processo criador unitário no qual cada problema surge do que lhe 
precede, de acordo com a lógica do desenvolvimento espontâneo. Nem um só elemento, nem uma única 
parte do trabalho do arquitecto nasce por casualidade. Tudo tem a sua própria justificação funcional na 
racionalidade. O resultado último unifica e equilibra cada coisa e criam-se assim modelos muito 
expressivos, precisos e claros onde nada pode ser alterado.” (Ginzburg, 2010, pp.154-155) 
217

 “Que a igreja aceita a Arte moderna «no que ela tem de vital» e que não quer perder a ocasião de ver 
juntar os artistas modernos à voz de louvor a Deus que os génios de outros séculos entoaram; O «vital» 
da arte moderna reside na interpretação da sensibilidade actual; “outra consideração não menos 
importante, para ajuizar de uma obra de arte, é a liberdade. O artista tem de ser livre na obra de arte e 
também na obra de arte da Igreja. Equivaleria isto a dizer que o artista pode interpretar, de qualquer 
maneira, um tema religioso?! Não, porque o artista só o é verdadeiramente, quando produz em verdade. 
A sua obra só será bela quando for verdadeira, isto é, quando o seu conteúdo e forma corresponderem a 
uma verdade que o tema pode consentir. Deve aqui concluir-se que o artista deixa de ser livre por causa 
do tema?! Também não, porque o tema limita simplesmente um campo material. Ora, porque a obra de 
arte se baseia numa verdade e num conteúdo subjectivo e espiritual, o artista não fica menos livre diante 
do tema, mas só dirigido e ordenado: a ordem é uma perfeição do ser.” (Atanásio, 1959, p.70) 
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considerar bastante funcional e digna do carácter prático da arquitectura moderna. É no 

átrio que o projectista tem ocasião de demonstrar ao mesmo tempo proporção e 

utilidade, que são caracteres mais inerentes à boa arquitectura. Cada caso será 

resolvido segundo os ruídos a evitar a multidão a deixar passar, mas em todos se deve 

pôr o melhor cuidado, porque o átrio é ao mesmo tempo a entrada e o chamariz 

simbólico e expressivo da «cidade santa» que é o templo cristão. (Atanásio, 1959, 

p.129) 

Ao contrário da igreja Notre Dame du Raincy, onde as laterais da nave central são 

perfuradas para permitir a entrada de luz natural218 e a marcação da estrutura é 

conseguida pelos pilares integralmente em betão armado, a percepção espacial em 

toda a igreja é de uma luz natural uniformemente distribuída219 [Ilustração 75]. Na 

Igreja Nossa Senhora de Fátima os seus vitrais, preenchem a grelha estrutural entre 

pilares e vigas nas naves laterais. A cor e posição destes vitrais conferem uma 

escuridão misteriosa em contraste com a forte iluminação da capela-mor [Ilustração 

74]. Permite, assim, criar uma diferenciação luminica e vivencial entre os espaços da 

nave central e da abside. Deste modo quando nos encontramos na nave central, de 

frente para o altar-mor, deparamo-nos com uma sobriedade advinda da iluminação 

que incide sobre a abside. 

                                            
218

 É conseguida uma rica qualidade espacial com a iluminação de amplas naves abobadadas pelos 
vitrais de Maurice Denis. 
219

 ”O problema da luz é um dos factores essenciais nas artes plásticas. Não só na pintura (onde 
modernamente se dispensa) mas sobretudo na Arquitectura e Escultura, ter em conta a luz, é de capital 
importância. Praticamente, se diz que a luz das igrejas não deve estorvar, mas, sim, ajudar a visão dos 
fiéis. Por isso as basílicas Romanas raramente iluminavam o povo de frente, até porque na abside estava 
a cátedra do Bispo e seus ajudantes. O mesmo se manteve no Românico, em Geral. O Gótico, 
obedecendo a princípios idealistas de visão celeste (dado que uma igreja Gótica era mais a casa de 
oração do que a o Altar-Sacrifício), encheu tudo de aberturas e vitrais de modo a compor um espaço 
esquisito de transparência, em que as visões dos Santos, desciam a inebriar o povo. A Renascença usou 
da luz para vincar formas e cornijas, visando por isso a perspectiva estética. No Barroco a luz entra a 
jorros, ou teatralmente, em modo de ribalta e cenário (ar de festa), a pôr em realce decorações profusas e 
ricas. Modernamente, a luz voltou a ser funcional, ora se rasgam aberturas regulares perto do tecto, ora 
fartas clarabóias por cima ou ao lado dos altares […] igrejas modernas há que têm grande parte dos 
muros laterais transformados em fontes de luz coada por vitrais. Mas não se deve abusar deste método, 
que só génios arrojados como Perret (Raincy) conseguem, se forem ajudados por cartões de vitral 
melhores ou iguais aos que ele utilizou […] “ (Atanásio, 1959, p.94) 
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Ilustração 74 – Interior da Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

 
Ilustração 75 – Interior da Igreja Notre Dame du Raincy. 

As referências ao tardo gótico são representadas pelo uso de vitrais e pela solução 

estrutural dos arcos quebrados da grande nave. Estes, ainda que pudessem ser 

justificados como reforço dos pórticos, têm como principal objectivo amaciar a 

racionalidade da forma exterior moderna do edifício. 

A concepção interna é radicalmente diferente: onde Perret procura uma espacialidade 

contínua e uma luminosidade aberta, em que os esbeltos «pilotis» não interferem e 

apenas lembram vagamente a divisão em naves, o arquitecto português cria um 

ambiente misterioso e confidencial, em que os grossos pilares fazem uma nítida 

separação entre o espaço central e as naves laterais; onde o arquitecto francês tira 

partido plástico do betão à vista, Pardal Monteiro utiliza revestimentos vários com 

particular relevo para os mosaicos e os mármores. (Caldas, 1997, p.59)  

Espacialmente a grande nave é concebida como um espaço relativamente unificado, 

exclusivamente destinado à assembleia. As naves laterais, consideravelmente mais 

baixas e separadas da nave central pelos possantes pilares de secção rectangular, 

funcionam sobretudo como corredores de acesso às capelas laterais e de passagem 

entre diferentes zonas da igreja. 

Ao longo destas naves existem, de cada lado, três capelas pouco profundas e os 

recessos dos confessionários. Quase imperceptíveis na escuridão, juntamente com o 

mármore escuro, são colocados os vitrais das pequenas janelas. Como referido 

anteriormente, estes espaços são perceptíveis no exterior, pela sua saliência 

relativamente ao plano do embasamento. 

A nave principal e a capela-mor complementam-se num fluir espacial marcado pelo 

limite dos arcos quebrados. Esta última destaca-se na leitura global da igreja como 

sendo o espaço que transmite clareza, objectivo concretizado, e parte, pela integração 

das diversas artes na realização desta obra. 
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Ilustração 76 – Corte Transversal, P. Pardal 

Monteiro 1934. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 77 – Corte Longitudinal, P. Pardal Monteiro 1943. (Lisboa, 2014) 

A integração das artes num espaço de culto experienciado por todos era fulcral para a 

eficaz compreensão deste espaço, aos olhos da população em geral. Porfírio Pardal 

Monteiro soube, assim, conciliar a arquitectura e a engenharia, com a escultura e a 

pintura, num todo coerente marcando uma nova fase na arquitectura religiosa em 

Portugal. 

O aparecimento de artistas de grande valor num meio indiferente à Arte, ou que da Arte 

tenha noções erradas, pouca ou nenhuma influência exerce na elevação do nível geral 

da cultura do povo a que pertençam. Mas, pelo contrário, quando os que não são 

artistas compreendem o valor da Arte e o mérito dos seus artistas, por mais ousadas e 

invulgares que possam ser ou parecer as suas concepções, a Arte pode, então, melhor 

do que todas as outras manifestações da inteligência, da riqueza, do progresso 

material, exprimir o elevado grau de cultura de um povo. (Monteiro, 2008a, p.4) 

 
Ilustração 78 – Posterior da Igreja Nossa Senhora de Fátima em 
construção. (Gulbenkian, 2014) 

 
Ilustração 79 – Posterior da Igreja Nossa Senhora de Fátima 
concluída. (Gulbenkian, 2014) 

A composição destes elementos artísticos é bastante explícita por Georges Gromort220 

(1870-1961) quando este refere: 

Compor é juntar os elementos apropriados para conseguir um conjunto homogéneo, no 

qual nenhuma das partes é autónoma, ao contrário todas elas ficam subordinadas 
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 Georges Gromort foi um arquitecto e professor francês na École des Beaux Arts em Paris. 
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umas às outras e mais particularmente ao elemento principal, centro e única razão de 

ser da composição», e conclui «a composição é assim a arte que organiza a 

disposição, e a importância dos elementos usados, de tal modo que se consiga, 

mesmo em casos simples, essa qualidade suprema que domina todas as criações do 

espírito: a Unidade. (Gromort, 1938, p.12) 

Para concluirmos a leitura crítica deste edifício, recorremos uma vez mais ao livro de 

Peter Collins, Los ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución (1750-1950) para 

suportar a tese que cada período, ou movimento arquitectónico, é caracterizado por 

um tipo específico de edifício. 

En cada época arquitectónica se acostumbra a dar un tipo predominante de edifício 

que, por la atención que se le presta, tiende a influir en los demás. En la antigua Grécia 

el edifício predominantemente era el templo; en la Europa medieval fue la iglesia; en el 

Renascimiento europeo, el palácio.
221

 (Collins, 1998, p.37)  

Deste modo, entendemos que a Igreja Nossa Senhora de Fátima em Lisboa relaciona-

se com o aparecimento da Arquitectura Moderna Religiosa em Portugal no século XX. 

Simboliza um marco na relação e no papel entre a estrutura Eclesiástica e o Estado 

Novo. Representa, uma charneira na Arquitectura Moderna Religiosa portuguesa, na 

metodologia projectual, sobre o pensar e fazer esta nova tipologia. Incorpora também 

inovação na construção, pelo uso do betão armado na sua estrutura resistente e 

formal.222 Salienta-se que este projecto se enquadra num período de afirmação da 

Arquitectura Moderna Portuguesa, sendo entendido pelos críticos como o período que 

melhor caracteriza a arquitectura nacional do século XX. 
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 “Em cada época arquitectónica é habitual dar um tipo predominante de construção que, pela atenção 
dada a ele, tende a influenciar os outros. Na Grécia antiga, o edifício era predominantemente o templo; na 
Europa medieval era a Igreja; no Renascimento Europeu, o Palácio” (Tradução nossa) 
222

 “A Igreja de Fátima […] tem particular significado cultural no panorama português do ressurgimento da 
instituição católica como força ideológica aliada e agradecida ao Estado Novo. […] Tenta aí Pardal 
Monteiro reconciliar a arquitectura «moderna» com os artistas plásticos da sua geração ou mais novos: 
Almada Negreiros, que com ele continuaria nos painéis das gares marítimas, Henrique e Francisco 
Franco, Leopoldo de Almeida, Barata Feio, etc., fazendo-o, no entanto, sem grande originalidade pelo 
método de «dar paredes para pinturas ou relevos». O impacto foi apreciável, apesar de tudo e das 
concessões à semiobscuridade, aos arcos «ogivais», à monumentalidade pesada que o caracterizava, 
compromissos mais sensíveis no interior que no exterior onde a abside envidraçada e toda a construção 
baixa, de linhas horizontais, contrastam com outras obras do autor. A aceitação desta igreja pelos 
eclesiásticos – apesar de, nas décadas seguintes, terem apoiado a cenografia tradicionalista de 
Regaleira, António Lino, Raul Lino – viria a ter importância para a renovação da arquitectura religiosa que 
se processaria, a partir dos anos 50, como um sector de vanguarda da arquitectura moderna portuguesa.” 
(Portas, 2008b, p.181) 
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3.3. MOVIMENTO MODERNO – INTERNATIONAL STYLE 

3.3.1.HOTEL RITZ (1952-1959) 

 
Ilustração 80 - Implantação do Hotel Ritz na (extinta) 
freguesia São Sebastião da Pedreira, em Lisboa. (Bing Maps 
2014) 

 
Ilustração 81 – Rua 
Castilho. (Ilustração 
nossa, 2014) 

 
Ilustração 82 – Hotel Ritz. (Ilustração 
nossa, 2014) 

A terceira obra sobre a qual incide a nossa leitura crítica223 , o Hotel Ritz [Ilustração 

82], é o último dos projectos e, coincide com o desaparecimento de Porfírio Pardal 

Monteiro no ano de 1957. É um projecto que reflecte o amadurecimento alcançado em 

final de carreira, assumindo os conceitos de uma arquitectura internacional, originária 

do Movimento Moderno e que, começa a figurar no panorama da cultura arquitectónica 

nacional. 

[…] Lisboa recebia uma obra de escala notável, com uma sofisticação de carácter 

internacional, de sentido francamente cosmopolita, que assinalava a sua 

«modernização». Projectado a partir de 1952, o Hotel Ritz representava o luxo do maior 

e mais moderno hotel da capital. Pardal Monteiro, homem da primeira geração 

modernista e responsável pela imagem inicial de modernidade que interessou a um 

primeiro tempo do Estado Novo, desenvolveria, com carácter, monumentalidade e força 

que caracterizavam as suas obras, um notável projecto hoteleiro como uma acrópole 

sobre o vale do Parque Eduardo VII. Com um programa de luxo, esta obra terminal do 

autor, colocava sobre uma larga plataforma, como que suspenso sobre a cidade, um 

enorme bloco assente em monumentais pilotis. Obra mais internacional de Pardal 

Monteiro […] (Tostões, 1997, p.333) 

O Hotel Ritz surge num período propício à difusão e concretização de novas ideias 

arquitectónicas. Este período coincide com o pós Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) e o 1º Congresso Nacional de Arquitectura realizado em 1948.224 
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  Para entendermos melhor este edifício sentimos a necessidade de o visitar e explorar com os nossos 
próprios olhos no entanto não nos foi concedida a autorização de o explorar. Neste caso de estudo 
apenas tivemos acesso ao hall. A nossa leitura baseou-se assim em testemunhos de investigadores e 
teóricos de arquitectura que estudaram este local. 
224

 O Congresso de 1948, realizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos Portugueses em Lisboa, 
constituiu um momento importante de viragem no campo da arquitectura em Portugal e dentro da classe 
dos arquitectos pela afirmação da Arquitectura Moderna em Portugal. 
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Estas ideias revolucionárias adoptadas por uma recente geração de arquitectos, são 

colocados em debates, ocorridos na Sociedade Nacional de Belas Artes [Ilustração 

84] durante a realização do 1º Congresso Nacional de Arquitectura. O confronto aberto 

de pontos de vista sobre o exercício da profissão reuniu neste congresso duas 

gerações. A geração dos arquitectos mais velhos, com uma maior experiência 

profissional e uma relação mais próxima com a tradição e os novos arquitectos, que 

apesar de não terem ainda muita experiência traziam outras ideias e novos modos de 

pensar e fazer a arquitectura.225 

Pela primeira vez, os arquitectos portugueses reunidos reivindicavam a arquitectura 

moderna e a solução do problema da habitação com a contribuição dos arquitectos na 

construção de habitações populares em altura. É a partir do Congresso que se sente 

emergir uma nova geração e, em paralelo, uma vontade colectiva de mudança, de 

recusa consciente e mais teoricamente alicerçada na «arquitectura do Estado Novo». 

Momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão de arquitectos, 

fundamenta-se numa tomada de consciência colectiva da necessidade de produzir 

obras verdadeiras e actuais, sem no entanto para alguns se perder o vector da tradição 

e das raízes da arquitectura portuguesa, objecto de reflexão na obra teórica de Keil do 

Amaral em Lisboa, e de um novíssimo da jovem geração, Fernando Távora (1922), no 

Porto. Porta-vozes de uma cultura resistente às modas formalistas estavam ambos 

preocupados, certamente com diferentes valores de profundidade, com a questão da 

«casa portuguesa». (Tostões, 1995, p.529) 
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 Fernando Távora, arquitecto da jovem geração, recorre à casa portuguesa, neste caso ao “Problema 
da Casa Portuguesa” no ano de 1946, para realçar as novas necessidades da sociedade portuguesa. 
“Referimo-nos aos perigos que o passado constituiu para a solução dos problemas em causa, atendendo 
sobretudo à maneira como se usou desse mesmo passado. As casas de hoje terão de nascer de nós, isto 
é, terão de representar as nossas necessidades, resultar das nossas condições e de toda a série de 
circunstâncias dentro das quais vivemos, no espaço e no tempo. Sendo assim, o problema exige soluções 
reais e presentes, soluções que certamente nos levarão a resultados bem diferentes dos conseguidos até 
agora na Arquitectura portuguesa. […] Variam as condições, é diferente a circunstância portuguesa, os 
homens de hoje não são iguais aos de ontem nem os meios de que eles se servem para deslocar ou 
viver, como diferentes são ainda as suas ideias sociais, políticas ou económicas. Sendo tão forte o grau 
destas variações, porque não hão-de ser outras, muitas outras, soluções a encontrar para os portugueses 
de hoje? Para quê teimar em permanecer, quando tudo nos convida para um caminho diferente?” 
(Távora, 2010a, p.327) 
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Ilustração 83 – Capa do livro Brazil Builds, 
editado em 1943. Contém projectos influentes na 
arquitectura portuguesa praticada na segunda 
metade do século XX. 

 
Ilustração 84 – Discurso de Porfírio Pardal Monteiro durante o 1º Congresso 
Nacional de Arquitectura em 1948. (Tostões, 2009) 

Assistiu-se ao momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão dos 

arquitectos. Estes elegeram a “ […] afirmação da arquitectura moderna, sem 

constrangimentos nem obrigatoriedade de estilo, reclamando a industrialização e a 

participação dos arquitectos: na escala da cidade; no ordenamento do território; na 

resolução do problema da habitação.” (Rodeia, 2008, p.9) 

Numa breve introdução sobre este momento de charneira na cultura arquitectónica 

nacional, ocorrida no final da primeira metade do século XX, a professora e 

investigadora Ana Tostões realça o facto de ter sido aquele o tempo de fazer jus ao 

que os arquitectos modernistas dos anos 1930 não tinham conseguido realizar. Estes, 

em vez de integrarem os conceitos éticos e morais do Movimento Moderno na 

arquitectura portuguesa, refugiaram-se nas potencialidades expressas que os 

materiais ofereciam para estruturar a linguagem e a imagética dos seus edifícios. 

Esse período, caracterizado por uma arquitectura modernista realizada a partir da 

década de 1930, como refere Ana Tostões, coloca em confronto duas atitudes: a 

estética «progressista» do racional-funcionalismo e a estética «tradicionalista» de cariz 

neoconservador. Surgem alguns casos significativos desta tensão: discussão e 

doutrinação teórica, pró-regionalista com o tema “Casas Portuguesas”226 de Raul 

                                            
226

 A «Casa Portuguesa» foi um movimento cultural de índole nacionalista e conteúdos culturalistas, 
despontado depois da crise política, idêntica e internacional de 1890, que logo ficou bem definido, entre 
1900-1910, no campo da arquitectura. 
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Lino227 (1879-1974) em 1933; difusão escrita pré-moderna com a obra de Keil do 

Amaral, com “A Moderna Arquitectura Holandesa” em 1943; confrontação prática e 

construtiva, de que é exemplo o Liceu de Beja228 em 1930-35. Esta última obra 

modernista de influência Bauhausiana foi criticada porque os vãos envidraçados, de 

grandes dimensões, não se adaptarem ao clima local. Outra questão radicava na 

dualidade estética na produção de grandes autores, como é o caso de Cassiano 

Branco e Luís Cristino da Silva, que produziam obras de desenho moderno e 

simultaneamente obras de expressão tradicional. 

Os posicionamentos divergentes no debate que envolviam os arquitectos da década 

de 1930, prolongando-se pela década de 1940, tinham como técnica a “ […] 

importação aleatória de modelos estrangeiros […] ”229 (Lebre, 2001, p.82), enquanto 

tendência estilística adoptada por alguns arquitectos com referência à boa arquitectura 

que se fazia lá fora. Esta arquitectura não correspondia à realidade do país uma vez 

que os efeitos visíveis da Revolução Industrial não tinham tido ainda o impacto 

necessário para a implementação de certos aspectos, nomeadamente a construção 

em massa e a especialização de mão-de-obra. 

No seu trabalho de investigação230, sobre a especificidade de uma cultura 

arquitectónica portuguesa, Pedro Lebre caracteriza a arquitectura da 1ª fase 

moderna(ista) nas seguintes etapas: 

- 1920/26: período de incertezas determinado pelo debate em torno da questão de 

1900: progressistas versus culturalistas; 

- 1926/33: revela-se a vertente modernista numa clarificação das posições dos 

arquitectos, tende a integrar a disciplina no tempo real internacional, em reformular 

métodos mentais e construtivos; […] 

- 1933/38: 2ª fase de consolidação do regime, durante o qual procura edificar um 

imaginário e um vocabulário próprios; […] 
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 Raul Lino da Silva foi um arquitecto português com formação alemã. Com um vasto leque de 

projectos de arquitectura e manifestos, destaca-se da sua identidade enquanto arquitecto, a defesa de 
uma tradição em prol da modernidade. 
228

 Este edifício foi uma das primeiras, e mais puristas obras da Arquitectura Modernista em Portugal que 
se começa a estender para além dos grandes centros urbanos. Destaca-se pela imponência maciça do 
betão, permitindo um despojamento ornamental, e pela sua fachada principal ser rasgada por grandes 
vãos envidraçados que permitiam a entrada de luz natural. 
229

 “A polarização do debate entre uma importação aleatória de modelos estrangeiros e a recuperação 
vocabular do vernáculo da nossa arquitectura gerou inúmeras confusões dentro do quadro de uma 
modernidade louvar, prolongando-se no tempo e a sua clarificação” (Lebre, 2001, p.82) 
230

 Dissertação de Mestrado em Teoria da Arquitectura “Diálogo entre a Tradição e a Modernidade. 
Razões para uma especificidade na cultura arquitectónica modernista portuguesa”, apresentada à 
Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa em 2001, sob a orientação do 
Professor Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio. 
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- 1938/40: A exposição do Mundo Português é o pretexto ideal para uma clarificação 

dos objectivos iconográficos e míticos que a propaganda governamental pretende 

veicular como inerentes a uma cultura nacionalista. A inflexão de percurso dos 

arquitectos, caso tenha sido uma realidade, é mais evidente durante alguns dos anos 

subsequentes ao evento; (Lebre, 2001, pp.6-7-9)  

O início da década de 1940 caracteriza-se pela construção de edifícios com expressão 

classicizantes onde o betão armado, usado na estrutura dos edifícios, era 

«camuflado» por materiais que o revestiam, ou seja, este não era assumido, ou 

perceptível, a partir da leitura exterior do objecto arquitectónico. 

A década de 40 assinala contraditoriamente uma maior inovação tecnológica – o betão 

armado generaliza-se em definitivo como matéria estrutural dos edifícios – e um nítido 

retrocesso estilístico, com o recurso a atitudes revivalistas que, apadrinhadas pelo 

Estado, se tipificam em modelos formais, associados a funções concretas oficiais, 

depressa imitadas pelo prédio de rendimento corrente e pela obra privada. Surgem as 

edificações de expressão classicizante (onde este «clássico» se estiliza ao gosto 

italiano ou alemão contemporâneo), com preocupações monumentalistas e vocação 

mais pública […] (Reis, 1990, pp.283-284) 

Após um hiato de tendência nacionalista-fascizante231, monumental ou ruralizante, 

reflectindo uma produção arquitectónica estruturalmente cenográfica, a ruptura 

entende-se como momento de fazer contas com a modernidade. 

Ao contrário do que se tinha passado na arquitectura do Estado, com o estilo 

“Português Suave”232, o betão armado é agora assumido como um material que tem 

valor estético por si mesmo, tal como a pedra sempre o tinha feito. 

A experimentação e utilização de novos materiais associados a processos construtivos 

contemporâneos, no caso o betão armado, só foi possível com o empenho que 

arquitectos e engenheiros depositaram na resolução dos problemas habitacionais e na 

proposição de outro tipo de equipamentos públicos que o país necessitava. 
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 A “Arquitectura do Estado Novo” apresentava uma mentalidade ruralista que afectava a sociedade em 
geral. Esta reflectia-se na mentalidade do arquitecto como uma manipulação ostensiva de um imaginário, 
ou seja, se os arquitectos não cumprissem as condições estatais, futuramente não eram chamados para 
novas obras. 
232

 “A arquitectura produzida durante o Estado Novo, popularizada pela expressão de arquitectura do 
«Português Suave», foi uma das mais complexas e importantes fases da arquitectura portuguesa, que se 
desenvolveu por todo o país, sobretudo pelas décadas de 1940 e de 1950. Sucedendo a uma dinâmica 
época de modernismo internacionalista, a qual se afirmara no arranque do novo regime político instaurado 
em 1926, foi essencialmente um fruto desse novo processo político, social e cultural. Surgiu duma 
corrente de arquitectos que, já desde o início do século XX, buscava criar uma arquitectura genuinamente 
portuguesa. Um dos mentores desta corrente foi Raul Lino. O resultado foi a criação de um estilo que 
utilizava as características modernas da engenharia, apoiada em elementos decorativos exteriores, 
recolhidos da história da arquitectura portuguesa e das casas tradicionais de várias regiões de Portugal.” 
(Pereira, 2012, pp.10-11) 
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Face a esta realidade, a criação do (novo)233 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

projectado por Porfírio Pardal Monteiro em 1948, surge como resposta a uma 

resolução que o Estado viria a adoptar na criação de um conjunto de infra-estruturas 

de maior dimensão, como por exemplo as barragens e as auto-estradas. 

As pesquisas efectuadas neste laboratório permitiram aprofundar o conhecimento 

sobre o betão armado como material aplicável na estrutura dos edifícios habitacionais, 

unifamiliares e colectivos. A sua utilização enquanto sistema estrutural permitiu 

aumentar o número de pisos dos edifícios de habitação colectiva, bem como uma 

maior liberdade da organização funcional dos espaços em planta. 

A construção em altura viria a ganhar destaque nesta segunda metade do século XX. 

Sobre este espírito de construção em altura, Jorge Segurado refere na sua tese, 

intitulada “A solução vertical na habitação colectiva e os aposentos”, apresentada 

durante os debates do 1º Congresso Nacional de Arquitectura: 

Abstenho-me, por julgar desnecessário, num Congresso de Arquitectos, de me alongar 

em citações, e assim, limito-me a frisar a verdade prática e a incontestável vantagem 

económica de construção do partido vertical, que evita o desperdício de enormes áreas 

de terreno, por exemplo, nas extensíssimas cidades-jardins, com casas unifamiliares, 

quanto muito com dois andares, com arruamentos inúmeros e extensos com 

quilómetros e quilómetros de canalizações de toda a ordem, de água, gás, esgotos, 

cabos de energia eléctrica, telefones, etc. Acrescente-se a isto tudo o tempo que se 

perde em percursos diários, a energia humana que se queima sem vantagem alguma e 

o desperdício de dinheiro que resulta de tal sistema, para no fim de contas se verificar 

e se reconhecer que o número de famílias que se albergaram afinal foram 

relativamente poucas e que as despesas gerais foram enormes, ocupando-se, repito, 

áreas consideráveis de terreno. (Segurado, 2008, p.231) 

Justamente neste momento de tensão constante entre tendências modernas e anti-

modernas, a política e a cultura portuguesa conseguiram manter uma posição 

neutra.234 Esta neutralidade permitiu a continuidade das tendências conservadoras por 
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 Já existia desde 1867, sob o Ministério das Obras Públicas liderado por Jorge de Andrade Corvo, um 
laboratório de ensaios à resistência dos materiais. É, no entanto, em 1886 que o Departamento de 
Materiais do L.N.E.C. teve origem nas instalações do Palácio do Conde de Óbidos. Este mais tarde, em 
1898, iria ser transferido de instalações, deslocando-se então até o «Edifício da Bolsa Agrícola» (hoje 
conhecido como Edifício da Alfândega). Só em 1946, foi criado o então Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, sediado no Instituto Superior Técnico, também este projectado por Porfírio Pardal 
Monteiro. 
234

 “Enquanto o Estado Novo procurava sobreviver, os arquitectos organizavam-se em torno dos novos 
ideias. Com a derrota do nazi-fascismo em 1945, as ditaduras ibéricas viram-se seriamente ameaçadas – 
interna e externamente – e Salazar foi obrigado a operações de cosmética com a adopção, meramente 
formal, de alguns figurinos democráticos. Fortes movimentos de contestação, como as greves operárias e 
1944 e o Movimento de Unidade Democrática, lutavam pelos direitos dos trabalhadores e por eleições 
livres e sérias, a ponto de o ditador ter pela primeira vez admitido, nas eleições para deputados em 1945, 
a participação da oposição e o abrandamento temporário da censura à imprensa.” (Pereira, 2008, p.44) 
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alguns anos, depois do final da Segunda Guerra Mundial, embora em conflito com a 

procura, encetada por muitos autores mais lúcidos e abertos, por uma Arquitectura 

Moderna. 

No entanto, tal como refere Ana Tostões, os sinais de contaminação do pós-Guerra 

faziam prever uma ruptura moderna. 

O fim da Guerra, com a oposição revigoradora pela derrota do fascismo na Europa, vai 

exercer também na sociedade portuguesa uma profunda influência, acreditando-se que 

seria possível, com o apoio das democracias vitoriosas, uma mudança da situação 

política nacional. O clima ideológico instaurado, suscitando contra o regime de Salazar 

uma reacção política que abala profundamente as suas estruturas, desenha um tempo 

de agitação cultural que torna o final da década de 40 particularmente significativo na 

reflexão da arquitectura moderna em Portugal. (Tostões, 1995, p.528)  

Os constantes debates permitiram uma maior liberdade no pensamento do arquitecto, 

ou seja, a arquitectura não tendia a ser regional mas sim internacional. Estes “ […] 

passam a encarar a industrialização da construção como filosofia e método projectual, 

independentemente da efectiva possibilidade da reprodutibilidade mecânica aplicada à 

edificação.” (Tostões, 2004, p.17) 

Segundo diversos autores, o Movimento Moderno atingiu um ponto de inflexão a partir 

dos anos 50 do século XX. Os problemas colocados pela reconstrução das cidades 

europeias e a enorme expansão das cidades americanas no pós-guerra conduziram 

ao questionamento, no próprio seio dos CIAM, de alguns postulados que haviam 

norteado a Arquitectura Moderna desde a década de 20. 

Período riquíssimo na produção da arquitectura em Portugal, corresponde a um tempo 

de mudança em dois andamentos: a adopção dos princípios do movimento moderno, 

retomando o fôlego da primeira geração modernista de final dos anos 20, certamente 

numa situação tardia e periférica, sem ruptura evidente com o valor hegemónico da 

tradição que, por isso mesmo, vai propiciar de uma forma quase natural o 

desenvolvimento e a revisão interna do «método internacional» contaminado pelo 

aparecimento de novos reportórios formais, mas sobretudo por uma nova maneira de 

pensar e projectar a arquitectura que retoma o valor da memória, da ideia de «cidade» 

e do valor dos utentes, num processo de busca de identidade tendente à superação do 

«mito modernista». (Tostões, 1995, p.533)  
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No mesmo Congresso Nacional de Arquitectura, citou-se Le Corbusier e a utopia da 

sua Villle Radieuse. E, recorrentemente a Carta de Atenas235 como dogma urbanístico 

para situar a urgência de uma nova racionalidade urbanística e arquitectónica.236 

A arquitectura que se propunha agora, nos primeiros anos da década de 50, seguia de 

perto os ideais expressos na Carta de Atenas, documento internacional que, escrito 

ainda nos anos 30 com o apoio de Le Corbusier, tinha conceptualizado e enumerado o 

programa de renovação mundial da linguagem arquitectónica: os grandes blocos em 

altura, de habitação colectiva, assentes em pilotis, com sistemas mecânicos de 

transportes e infra-estruturas (elevadores, despejo de lixos) orientados correctamente 

em relação ao Sol (e controlando a sua incidência através de brise-soleils móveis), 

arejados, alternando com espaços verdes servidos por circuitos pedonais. (Reis, 1990, 

287)  

A influência das obras e textos de Le Corbusier, e do catálogo Brazil Builds237 

constituem enormes êxitos entre a nova geração. Estes vão “ […] ser a referência de 

todo um grupo e influenciar directamente a produção da primeira metade da década.” 

(Tostões, 2008, p.13) 
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 Manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), 
realizado em Atenas em 1933. O documento final, redigido por Le Corbusier, fruto dessas discussões, 
define praticamente o conceito de urbanismo moderno, traçando directrizes e regras que, segundo os 
seus autores, seriam aplicáveis internacionalmente. Neste documento o autor refere que “As chaves do 
Urbanismo estão nestas quatro funções: Habitar; Trabalhar; Recrear-se (horas livres); Circular; O 
Urbanismo em uso tem atacado até aqui apenas um problema, o da circulação. Tem-se contentado em 
romper avenidas ou em traçar ruas, constituindo assim as «ilhas», construídas, cujo destino se deixa ao 
acaso das iniciativas particulares. É um desígnio bem estreito e insuficiente da missão que lhe é 
destinada. O urbanismo tem quatro objectivos, que são estes: Primeiramente, assegurar aos homens 
alojamentos saudáveis, isto é, lugares onde o espaço, o ar puro e o sol (estas três «condições de 
natureza»), estejam largamente assegurados; Em segundo lugar, organizar os locais de trabalho, de 
maneira que este em vez de ser uma sujeição penosa, retomem o seu carácter de actividade humana 
natural; Terceiro, prever as instalações necessárias à boa utilização das horas livres, tornando-as 
benéficas e fecundas; Quatro, estabelecer a ligação entre estas diversas organizações por meio de uma 
rede circulatória, que assegure as trocas e ao mesmo tempo respeite as prerrogativas de cada um;” 
(Corbusier, 2010c, p.231) Contudo, salienta a importância “Para o arquitecto empenhado em tarefas de 
urbanismo, o instrumento de medida será a escala humana: A arquitectura, depois do decurso destes 
últimos cem anos deve ser, de novo, colocada ao serviço do homem. Deve abandonar as pompas 
estéreis, deve debruçar-se sobre o indivíduo e criar para a felicidade deste, os conjuntos que envolverão 
todos os gestos da sua vida, tornando-os mais felizes. Quem poderá tomar as necessárias medidas para 
levar a bom termo esta tarefa, senão o arquitecto que possua o perfeito conhecimento do homem, que 
tenha abandonado os grafismos ilusórios e que, pela justa adaptação dos meios, aos fins propostos, crie 
uma ordem que mantenha em si própria a sua própria poesia?” (Corbusier, 2010c, p.234) 
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 Além das suas construções inovadoras para a Arquitectura Moderna, Le Corbusier destacava-se pelos 
seus textos literários, jornalísticos e estéticos, que serviam para agitar os críticos e levar ideias não só 
para grandes grupos de adeptos na área, mas para a intelectualidade em geral. Uma das suas afirmações 
mais típicas era a definição da casa como «une machine à habiter» – uma máquina a habitar: os telhados 
ajardinados, as janelas em fita, os pilares recuados, a construção separada do solo ao qual fica ligada 
através de pilotis. Essas ideias que tinham surpreendido o público na década de 1920, nomeadamente 
nos países industrializados, só agora vinham ao conhecimento da sociedade portuguesa através de obras 
de cariz internacional. 
237

 O livro Brazil Builds, editado em 1943 pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, mostrava a 
realidade pujante de uma Arquitectura Moderna fora do espaço centro-europeu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
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A influência da moderna arquitectura brasileira será determinante quer na adopção de 

uma estética quer dos respectivos sistemas construtivos adoptados para equilibrar 

climaticamente construções integradas em ambientes meridionais. A procura da 

leveza do objecto arquitectónico, do contacto visual entre o espaço interior e o exterior, 

bem como da iluminação indiferenciada resultante da aplicação de vãos em 

comprimento constituem-se como um estímulo para a pesquisa e formalização de 

sistemas de protecção de filtros de sombreamento aplicados nas fachadas. 

Pela primeira vez, no panorama da cultura arquitectónica portuguesa: 

[…] a arquitectura é entendida como um papel eminentemente social […] o arquitecto 

[…] já não se pode limitar a servir um reduzido número, mas toda uma população, 

abrangendo todo o mundo das formas desde a intimidade do quarto ao desenho das 

cidades. (Tostões, 2008, p.19)  

A missão do arquitecto é de procurar sistematicamente “ […] a solução dos problemas 

humanos, planeando cidades, arrumando tudo num conjunto harmónico e racional, ele 

é o organizador das actividades humanas, o pedagogo, o filantropo, o civilizador.” 

(Tostões, 2008, p.20) 

Os arquitectos acreditam238 que este é o momento de ruptura, não com a tradição 

clássica, mas com a arquitectura implementada pelo regime, o «Português Suave». 

[…] era constituída em Lisboa uma associação de arquitectos designada Iniciativas 

Culturais Arte e Técnica, ICAT, liderada por Keil do Amaral. Quase ao mesmo tempo, 

um grupo de arquitectos do Porto criava a ODAM, Organização dos Arquitectos 

Modernos. Fortemente politizados, pugnando pela Arquitectura Moderna, os dois 

grupos iriam juntar esforços para dar cabo do chamado «português suave», a 

arquitectura dita nacional que a ditadura de Salazar, a exemplo de outros regimes 

totalitários, utilizava como instrumento de inculcação ideológica para fortalecer o seu 

poder. Uma arquitectura marcadamente cenográfica que, por ter sido desejada, 

programada, promovida e, quando necessário, imposta pelo regime, merece bem a 

designação de «arquitectura do Estado Novo» - porque as outras, desde o Modernismo 

dos anos 30 até ao Moderno dos 50 e 60, desenvolveram-se livremente, perante a 

indiferença e sem interferências do poder, ao longo do quase meio século que durou a 

ditadura. (Pereira, 2008, pp.44-45) 

Esta tendência veio a revelar-se esmagadora por parte dos arquitectos portugueses. 
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 “Na vida, uma de duas situações tem rigor: ou acreditar em tudo, como as crianças, ou não acreditar 
em nada, como os velhos. São situações e, respectivamente, idades de maravilha e mistério, em que tudo 
vale por ser novo, e em que nada vale por ser usado. É claro que, entre as suas idades, as pessoas 
arranjam-se como podem – e o fantástico entra ali como canção.” (França, 1997, p.14) 
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A vaga foi irresistível: a velha-guarda modernista que se tinha tão docilmente rendido 

ao «portuguesismo» apenas dez anos antes, na onda dos fascismos que assolaram a 

Europa, via-se de repente obrigada a alinhar com as posições de vanguarda que se 

impunham em todo o mundo (com a muito escondida então excepção da União 

Soviética) com reflexos nos gabinetes de trabalho e de ensino – administração pública, 

gabinetes de arquitectura e escolas – em que os Mestres eram contestados por jovens 

diplomados e estudantes. Assim no Congresso, a construção em altura e a Carta de 

Atenas foram erigidas como modelos a adoptar. E rejeitou-se «a imposição, ou sequer 

a sugestão, de qualquer subordinação a estilos arquitectónicos», proclamando-se que 

o portuguesismo da obra de arquitectura não pode continuar a impor-se através de 

imitação de elementos do Passado. (Pereira, 2008, pp-47-48) 

No entanto conscientes da falta de coerência, da não actualização e do não 

aproveitamento das possibilidades oferecidas pelas novas técnicas e materiais de 

construção, os arquitectos da 1ª geração, tinham receio que o Estilo Internacional 

ganhasse proporções devastadoras e não controladas. 

Esta preocupação, de um passível rompimento com tudo o que tinha sido feito até ao 

momento, reflecte-se nas teses defendidas pelos arquitectos mais experientes239, 

como é o caso de Cottinelli Telmo: 

Alguém pedia a um arquitecto, recentemente, que lhe projectasse uma casa 

«rigorosamente à portuguesa», e apenas exigia uma coisa mais, além dessa: que a 

janela da casa de jantar fosse um grande vidro de três metros por dois, através da qual 

pudesse ver o Tejo…Esta fuga para a verdade – para uma verdade – dava facilmente 

foros de mascarada a todo o resto! (Telmo, 2008, p.63) 

Com Porfírio Pardal Monteiro acontece o mesmo. Toussaint refere que “ […] a sua 

visão dicotómica, típica da sua geração, não lhe permite a integração, mas sim ainda 

um somatório em que o lado «científico» não é o seu.” (Toussaint, 2009, p.326) 

Este arquitecto, numa das teses apresentadas no 1º Congresso Nacional de 

Arquitectura, apelava a um compromisso ético por parte dos autores de projectos 

habitacionais e urbanísticos, de modo a darem uma melhor resposta às soluções 

procuradas: 

Temos o dever de lutar pela reintegração da Arquitectura na sua pureza, procurando 

traduzir com clareza e simplicidade as nossas concepções até atingir soluções 

perfeitas, tão perfeitas quanto possível, as mais perfeitas possível; temos que pôr toda 

a nossa fé, o nosso entusiasmo, a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa 

sensibilidade, o nosso poder de concepção e de estudo e o nosso brio de Portugueses 

ao serviço dos Portugueses; temos que procurar conseguir que a obra nova, a obra do 
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 Os arquitectos da geração de 1930 e 1940 apresentaram várias teses de índole reformista onde se 
afirmava novamente um regresso às formas novas, um abolir de estilos e de imposições de modelo, uma 
nova problematização habitacional e de urbanismo moderno, enfim, uma reforma total na arquitectura. 
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nosso tempo, atinja aquele grau de perfeição e de beleza que de modos sempre 

diferentes atingiram as dos mais puros estilos do passado, pois só assim teremos 

honrado a memória dos nossos antepassados, reconduzindo a Arquitectura à sua 

verdadeira tradição. (Monteiro, 2008b, pp. 40-41) 

Uma nova mentalidade estava a (re)nascer. A arquitectura integra na sua práxis outros 

objectivos, que não apenas fins políticos, passando a servir as pessoas. Uma 

arquitectura humana e pensada, como resultante de um compromisso ético com a 

sociedade. 

Surgem, nesta época, em Lisboa um conjunto diversificado de edifícios enraizados nos 

princípios e gramática da Arquitectura Moderna.240 

Referimo-nos em particular ao Bairro das Estacas241 (1949-1958) [Ilustração 85], 

projecto elaborado por Formosinho Sanchez242 (1922-2004) e Ruy Jervis 

d'Athouguia243 (1917-2006), o qual integra no conjunto edificado uma resposta aos 

problemas debatidos no final da primeira metade do século XX. 

Neste conjunto as habitações apenas existem a partir do 1º piso. O piso térreo é 

apenas utilizado como entrada para o edifício ou comércio pontual. Os edifícios estão 

suspensos sobre pilotis criando espaços ajardinados reveladores de uma inovadora 

noção de espaço público contínuo. Cada apartamento possui aberturas francas para a 

luz solar nascente e poente num sinal claro de compromisso da tipologia proposta com 

a vivência do utilizador. 
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 “ […] em Lisboa será a realização de um grande bairro inteiramente planeado pelo município que 
marcará a expansão e a significante transformação da cidade a partir de finais de 40. Integrado no Plano 
Director (1938-1948), o bairro de Alvalade (1947), com uma área de 212 ha, bastante significativa na 
extensão «urbana» da cidade, desenhado por Faria da Costa, propunha, pela primeira vez, edifícios 
colectivos destinados a habitação social apoiados numa série de equipamentos sociais. Embora não 
ultrapassando os quatro pisos, o desenvolvimento deste conjunto urbano constituía uma situação inédita 
no quadro dos bairros sociais de promoção oficial, tradicionalmente formados por casas unifamiliares com 
logradouro, consubstanciando a inspiração ideológica do Estado Novo do retorno à terra e aos valores 
solidamente tranquilos da ruralidade, baseados na aparente domesticação do modelo ca cidade-jardim 
inglesa e no exemplo de Heimastil nazi. O novo conjunto, que integrou variados regimes de construção, 
desde as casas de renda económica financiadas pela Previdência, até às casas de renda limitada e renda 
livre, traçava irreversivelmente o desenvolvimento oriental da cidade, com um sentido de desenho urbano 
tradicional que viria a ser subvertido, no decorrer da sua aplicação, pontualmente com sugestivos 
traçados racionalistas que começavam a aplicar os princípios da Carta de Atenas, o documento normativo 
da urbanística moderna (1933).” (Tostões, 1995, p.533) 
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 O Bairro das Estacas começou a ser erguido em 1952 e rapidamente se tornou uma referência no 
movimento da Arquitectura Moderna. O seu nome deriva dos pilares que sustentam o edifício. 
242

 Sebastião Formosinho Sanchez foi um arquitecto e professor português. Destaca-se, pela sua acção 

profissional, a criação do Movimento para a Renovação da Arte Religiosa (M.R.A.R.) juntamento com os 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Luis Cunha e Diogo Pimentel, entre outros.  
243

 Ruy Jervis Athouguia formou-se em arquitectura na Escola de Belas Artes do Porto, em 1948. Figura 

cimeira do Movimento Moderno em Portugal nos anos 50 do século XX foi profundamente influenciado 
pelas obras de Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto. 
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Ilustração 85 – Bairro das estacas. Projecto elaborado por 
Formosinho Sanchez e Ruy d’Athouguia entre 1949 e 1958. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 86 – Conjunto Habitacional na Avenida Estados 
Unidos da América. Projecto elaborado por Cristóvão Laginha, 
Pedro Cid e Vasconcelos Esteves na década de 1950. (Ilustração 
nossa, 2014) 

Enquadrado neste contexto de propostas urbanas, surge na Avenida Estados Unidos 

da América [Ilustração 86] um conjunto urbano assinado pelos arquitectos Cristóvão 

Laginha244 (1919-1985), Pedro Braamcamp Cid245 (1925-1983) e de Vasconcelos 

Esteves246 (1924). Os edifícios estão dispostos em blocos, assentes sobre pilares, 

perpendiculares às vias. Esta disposição desenha no espaço público as vantagens da 

criação de percursos pedonais e de espaços de lazer e estar entre blocos. A inovação 

deste conjunto está patente na disposição sucessiva e ritmada do espaçamento entre 

cada bloco. Em termos figurativos os edifícios são compostos por uma organização 

em contínuo de vãos e varandas, num ritmo que marca linhas puras nas fachadas. 

Nestes vazios intencionais surge um jardim ou um edifício de baixa altura de carácter 

utilitário. 

“Neles são comuns os blocos paralelepipédicos perpendiculares aos eixos viários, a 

preocupação de integrar o espaços verdes e de estudar a orientação solar.” 

(Magalhães, 2000, p.21)  

Estes conjuntos enquadram-se, a partir das suas intervenções, no meio urbano que as 

envolve e potenciam o espaço público para fruição: 

Exteriormente o espaço livre emoldurará, num conjunto agradável, com arborização 

bem distribuída, envolvendo amplos tapetes verdes de relva (escalracho) que tão bem 

se desenvolve entre nós por ser a nossa natural relva e onde se possam praticar 

aqueles agradáveis e úteis exercícios e onde as pessoas idosas vejam, descansando, 

                                            
244

 Manuel Maria Cristóvão Laginha foi um arquitecto português, impulsionador de uma arquitectura de 

estilo internacional. 
245

 Pedro Anselmo Braamcamp foi um arquitecto português. Este pertence à 3ª geração de arquitectos 

modernistas portugueses que, no período do pós-guerra, garantiu a necessária mudança de mentalidade 
na arquitetura nacional. 
246

 João de Barros e Vasconcelos Esteves é um professor e arquitecto português. 
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as crianças felizes, brincando ao sol, sem perigo do trânsito e sem medo das 

ameaçadoras bengalas dos guarda-feras dos nossos jardins municipais. (Segurado, 

2008, p.233) 

A procura da unidade, dentro da diversidade, possibilitou estabelecer uma relação 

identitária nas propostas arquitectónicas da habitação colectiva no início da segunda 

metade do século XX.  

Na produção arquitectónica portuguesa dos anos 50 é no domínio da habitação que se 

revelam as maiores inovações, quer no campo dos programas, como na sua 

conceptualização espacial. Programa que melhor responde e revela as estruturas das 

sociedades em que se integra, é também através da habitação que ao longo dos anos 

heróicos da arquitectura moderna se desenvolve, precisa e define a teoria funcionalista, 

explicitada disciplinarmente na metáfora biológica de Sullivan («a forma segue a 

função») ou reduzida panfletariamente por Le Corbusier na metáfora tecnológica da 

«casa = máquina de habitar». Com a aplicação e o desenvolvimento das premissas do 

movimento moderno, a habitação colectiva recupera uma nova dignidade, começando 

a ser pensada já não só como objecto único, mas como peça que se repete em função 

de valores urbanos, e são precisamente os novos bairros que lançarão uma imagem de 

cidade mais contemporânea, civilizada e mais internacionalmente urbana. (Tostões, 

1995, p.533)  

É o início da uma verdadeira revolução na arquitectura em Portugal, orientando-se, de 

forma consequente e inovadora, pelos princípios da Carta de Atenas, a qual 

preconizava uma arquitectura nova para um mundo novo. 

É neste contexto de uma cidade que se moderniza que surge a encomenda247 a 

Porfírio Pardal Monteiro para a realização do projecto para o Hotel Ritz.248 [Ilustração 

87] “É uma obra que resulta da experiência deste autor, que passou por três décadas 

do modernismo, sempre ao mais alto nível profissional, alcançando aqui a 

«modernidade e a actualidade de uma arquitectura internacional.»”249 (Magalhães, 

2000, p.21) 

                                            
247

 Esta encomenda surge da vontade do Estado em “preencher uma lacuna na Capital do Império: a 
inexistência de um Grande Hotel de luxo em Lisboa.” (Magalhães, 2000, p.22) Salazar reúne um grupo de 
empresários liderados, por Ricardo Espírito Santo, que iriam criar a SODIM (Sociedade de Investimentos 
Imobiliários). Esta sociedade, a SODIM, tinha como objectivo construir um novo hotel de luxo no centro de 
Lisboa que pudesse responder às necessidades do turismo que despoletava em Portugal. Ocorre em 
1953 a compra do terreno que viria a ter a implantação do Grande Hotel, o Hotel Ritz. 
248

 O projecto do Hotel Ritz foi iniciado em 1954 e terminou em 1959. Este contou com a construtora de 
Diamantino Tojal, o mesmo que construiu a Igreja Nossa Senhora de Fátima abordada no subcapítulo 
anterior. Teve ainda a intervenção de vários artistas plásticos destacando-se Almada Negreiros, Lino 
António, Pedro Leitão, Maria Schimmelpfenning, entre outros. A obra teve ainda a orientação do 
engenheiro Ramon Beamonte. 
249

 Refira-se que Porfírio Pardal Monteiro já possuía experiência nestes equipamentos hoteleiros. A 
primeira remonta a 1931, com a remodelação do Hotel Avenida Palace, construído cerca de 1890, da 
autoria do seu mestre José Luís Monteiro. Mais tarde em 1952 projecta o Hotel Tivoli que viria a ser 
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Ilustração 87 - Entrada do Grande Hotel (Hotel Ritz). (Ilustração 
nossa, 2014) 

 
Ilustração 88 - Hotel Caribe Hilton em San Juan, Porto Rico. 
Projecto elaborado por Toro e Ferrer em 1949. 

Ao contrário da política cultural anteriormente adoptada pelo Estado Novo, baseada 

inicialmente numa Arquitectura Modernista e mais tarde numa Arquitectura 

Nacionalista/ Tradicionalista, era agora o momento de actualizar a imagem de 

progresso. 

[…] na situação do pós-guerra, com a reorganização da oposição e a sobrevivência 

como valor principal de motivação do regime, a definição de identidade nacional tende 

gradualmente a ser lida e representada de modo diferente […] tentando uma nova 

desenvoltura. (Magalhães, 2000, p.26)  

Os equipamentos turísticos250, pelas suas características tipológicas (repetição, 

programa, entre outros), tendem a apresentar uma imagem mais próxima de uma 

cultura internacional. 

O compromisso ético de Porfírio Pardal Monteiro para com a Sociedade, o Estado ou o 

cliente Particular, revela-se novamente no modo de projectar este equipamento. Este 

não tinha sido diferente no início e ao longo da sua carreira e não seria agora, após ter 

alcançado uma certa maturidade, que iria alterar o seu processo de pensar e fazer 

Arquitectura. 

“Todo um outro investimento foi feito de princípio para o projecto e construção do Hotel 

Ritz que corresponde também, no percurso profissional de Porfírio Pardal Monteiro, a 

uma última tentativa, e conseguida, de actualização.” (Caldas, 1997, p.93) 

                                                                                                                                
construído na Avenida da Liberdade. Elabora ainda algumas propostas para hotéis que não viriam a ser 
construídos e, algumas intervenções pontuais em hotéis já existentes. 
250

 Entre a construção das novas unidades hoteleiras, destaca-se o Hotel Vitória (1934), da autoria do 
arquitecto Cassiano Branco, parcialmente construído em plena Avenida de Liberdade, com uma fachada 
de forte carácter moderno marcando a principal artéria da cidade. 
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Deste modo, consciente de que só um único Hotel não resolveria o problema hoteleiro 

de Lisboa, o autor esclarece: “ […] pelo menos se preencherá uma enorme lacuna e 

será dado um largo passo para a melhoria sensível das condições de hospedagem na 

Capital.” (Monteiro, 1954) 

Sobre a localização do presente objecto arquitectónico, Ana Magalhães na sua 

dissertação251 refere: 

O local escolhido para a construção do Hotel Ritz, junto da Praça Marquês de Pombal e 

debruçado sobre o Parque Eduardo VII, representa simbolicamente a consolidação do 

crescimento para Norte da cidade de Lisboa e a dignificação de um novo centro 

urbano, marcado pelo desenvolvimento das vias de comunicação e transportes, área 

disciplinar fundamental do protagonismo do Estado Novo nas décadas de 30 e 40. 

(Magalhães, 2000, p.29) 

Com uma forte presença, advinda do seu carácter252 monumental e da sua 

localização253, o Hotel Ritz aufere de uma vista privilegiada sobre um espaço formado 

por um manto verde no tecido urbano da cidade de Lisboa. 

 
Ilustração 89 – Forte presença volumétrica através 
da vista do Parque Eduardo VII. 

 
Ilustração 90 - Bloco Habitacional de Hansa Viertel, em Berlim, Alemanha.  
Projecto elaborado por Pierre Vago, grande amigo de Porfírio Pardal Monteiro, 
em 1957. 

Este manto verde num meio urbano, o Parque Eduardo VII, foi projectado e planeado 

por Keil do Amaral na década de 1940.254 

                                            
251

 Dissertação de Mestrado em Teoria da Arquitectura “Intemporalidade, continuidade e presença dos 
valores do movimento moderno: o caso do Hotel Ritz no contexto da arquitectura portuguesa do século 
XX”, apresentada à Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa em 2000, sob a 
orientação da Professora Doutora Marieta Dá Mesquita. 
252

 Carácter da arquitectura e do lugar: a sua perfeita relação com o sítio e o programa é de tal forma 
indiscutível que se torna impossível imaginar esse edifício em outro lugar diferente. “A sintonia entre o 
objecto construído e o Lugar revela a evocação de uma «arquitectura autêntica» numa actividade 
projectual que está salvaguardada de poder ser simplesmente reduzida a uma discussão centrada em 
meras questões acerca de formalismos epidérmicos.” (Lebre, 2001, p.105) 
253

 O Hotel Ritz estabelece uma cortina entre o cheio da cidade, os edifícios, e o vazio do campo, o 
Parque Eduardo VII. 
254

 A solução adoptada foi ao encontro das soluções apresentadas anteriormente. Nestas previa-se o 
prolongamento da Avenida da Liberdade, rasgando a privilegiada zona verde permitindo a expansão 
viária da cidade para Norte. 
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Neste sentido e ao contrário do que se verificava no final do século XIX, em que os 

equipamentos hoteleiros se instalavam entre o Cais do Sodré e a Baixa, juntamente 

com “ […] o crescimento da cidade para Norte e com os diversos projectos de 

desenvolvimento da Avenida da Liberdade, o Parque Eduardo VII é muitas vezes 

apontado como o local ideal para a implantação de unidades hoteleiras.” (Magalhães, 

2000, p.37) 

O parque Eduardo VII constituía-se como o núcleo de uma cidade em movimento, um 

remate, ou um prolongamento, da zona «verde» que era representada pela Avenida 

da Liberdade com os seus largos passeios públicos. Representa também uma zona de 

permanência. 

A possibilidade de construir ali um empreendimento de referência para a cidade, com 

as suas mais-valias na relação com o lugar, teve relevância na decisão de Porfírio 

Pardal Monteiro. Este a título meramente consultivo e particular escolhe o lote de 

terreno entre as ruas Rodrigo da Fonseca, Castilho, Marquês de Subserra e Joaquim 

António Aguiar. 

O local afigurou-se-nos ser, sem dúvida, o mais apropriado ao fim em vista, 

concorrendo para a preferência uma série de circunstâncias que dificilmente se 

verificariam tão favoravelmente em qualquer outro: situado junto do belo Parque 

Eduardo VII, hoje valorizadíssimo pelo seu primoroso arranjo; ladeado pela rua que 

conduz directamente à Auto-Estrada e aos Estoris; afastado da zona mais ruidosa da 

Cidade, mas a poucos minutos do seu principal centro comercial, seja qual for o meio 

de transporte utilizado; próximo das avenidas que levam ao Aeroporto; dotado de 

excepcionais condições de desafogo que permitiriam dotar o hotel de vastos 

logradouros; enfim, liberto de quaisquer edificações cuja desocupação pudesse causar 

atrasos à realização do objectivo. (Monteiro, 1954)  
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Ilustração 91 – Quarteirão eleito para a implantação do “Grande 

Hotel”. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 92 – Perspectiva da Rua Castilho, P. Pardal Monteiro 

1954. (Lisboa, 2014) 

A implantação do edifício reflecte a intenção de rejeitar a malha urbana do bairro onde 

se insere o lote. O edifício é colocado paralelamente ao eixo da Rua Castilho, 

reflectindo a maior presença desta rua, dispondo longitudinalmente uma das suas 

fachadas para o Parque Eduardo VII e para a Cidade.255 

Esta rejeição da malha urbana pré-existente na envolvente foi assumida, desde cedo, 

pelo arquitecto256. A escolha da solução final é resultado de um processo que passou 

pela elaboração de três propostas. A solução final é no entender deste arquitecto a 

que melhor que se enquadra no local. Porfírio Pardal Monteiro na Memória Descritiva 

do Ante-Projecto para o «Grande Hotel», refere mesmo que esta solução (de Estilo 

Internacional) só foi conseguida pelas ideias que os seus jovens colaboradores 

acrescentaram ao projecto.257 

                                            
255

 Os seus primeiros esquissos explicitam a intenção na recusa do edifício definir-se no 
acompanhamento das ruas circundantes, o edifício surge como um bloco no interior de um quarteirão 
ajardinado. 
256

 “Assim a primeira solução propunha dois corpos a toda a altura entrelaçados; um primeiro 
perpendicular à Rua Castilho e um segundo perpendicular ao primeiro que curvava depois para Sul, 
criando boas condições de exposição solar dos quartos e protegendo-os, bem como aos logradouros, dos 
ventos dominantes. A marcação dos vãos ritmada e constante e o próprio volume convexo remete para a 
imagem criada num projecto anterior, o do Hotel Mundial […] a segunda solução persiste na resolução e 
composição através de dois corpos considerando o arquitecto fundamental a existência do corpo 
perpendicular à Rua Castilho como barreira aos ventos. Este corpo não se desenvolvia, no entanto, a 
toda a altura e o segundo volume é paralelo à direcção do vento, «libertando-se de qualquer preocupação 
de paralelismo com as ruas circundantes.»” (Magalhães, 2000, p.80) 
257

 “Apoiando-nos, porém, na concepção da Arquitectura e da acção profissional que sempre nos serviu e 
que a experiência nos tem comprovado ser o que pode permitir a qualquer arquitecto dar boa conta da 
sua missão, ou seja não nos deixarmos influenciar por ideias preconcebidas e, pelo contrário, tentar, 
embora à custa de muito sofrimento, dar plena satisfação às condições do programa, ainda que por via de 
soluções nunca imaginadas, não foi sem muito trabalho, muito desassossego, muitos desânimos, por 
vezes, que atingimos, devido à cooperação e amparo entusiástico de dedicados colaboradores, para 
quem as dificuldades eram como que um estímulo, resultados que, embora não isentos de defeitos, como 
tudo quanto é humano, respondem, dum modo geral, correcta e rigorosamente, às aspirações da 
Exploração”. (Monteiro, 1954) 
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Ilustração 93 – Perspectiva da primeira solução, 1952 (Monteiro, 

2013) 

 
Ilustração 94 – Perspectiva da segunda solução, 1954. 

(Monteiro, 2013) 

Reforçando estas influências na definição da proposta construída, Toussaint refere 

que “O seu último projecto iniciou-se em 1952 […] Trata-se do Hotel Ritz em Lisboa, 

onde uma moderna solução geral indicia a influência de jovens colaboradores como 

Jorge Chaves e Frederico Sant’Ana, já da geração Moderna.” (Toussaint, 2009, p.298) 

O tempo prolongado para a aprovação do projecto não resultou apenas das exigências 

da cadeia hoteleira que viria a explorar o edifício, mas principalmente dos serviços 

estatais. 

A linguagem moderna do Ritz foi incompreendida pelo S.N.I. que «duvidou da 

expressão exterior do edifício» e a aprovação do projecto, em 1955, não foi fácil, 

obrigando Leonardo Castro Freire, o arquitecto então responsável pelo parecer técnico, 

a tentar contrariar a opinião do secretariado nacional, uma vez que considerava o 

«melhor trabalho que em matéria hoteleira» lhe tinha sido apresentado desde 1945 e, 

portanto, não deveria ser impedida a sua realização. (Pacheco, 1998, pp. 182-183) 

Formalmente o presente objecto revela uma volumetria paralelepipédica assente sobre 

um «pódio», rematada superiormente por uma cobertura em terraço. A intenção de 

soltar a construção do solo permitiu o afastamento necessário do movimento e do 

ruído viário. Esta opção possibilita ainda uma vista desafogada sobre a zona verde 

que serve de pano de fundo aos quartos. 

[…] o projecto do Hotel Ritz […] assume-se como um bloco isolado, solto da malha 

urbana, não organiza axialmente a cidade, incorpora uma linguagem evidentemente 

moderna que remete para o modelo corbusiano experimentado na Unitê d’Habitation 

[…], presente na intensificação da forma em si, um paralelepípedo de grandes 

dimensões, parcialmente assente em pilares elevando-se do terreno de topografia 

acentuada. (Magalhães, 2000, p.74) 

A entrada do Hotel Ritz é feita pela Rua Rodrigo da Fonseca. Esta solução prende-se 

com o facto de esta rua ser a mais favorável para o efeito, em face do declive que o 
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terreno apresenta. Neste sentido a implantação do edifício foi estabelecida na 

proximidade desta rua e não da Rua Castilho. 

Os efeitos advindos do ruído são também mais controlados visto que, esta rua apenas 

servia o hotel e os edifícios adjacentes a este. O arquitecto privilegia assim a estadia 

do hóspede. 

 
Ilustração 95 – Perspectiva da Rua Rodrigo da Fonseca, P. 
Pardal Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 96 – Perspectiva do hall do Hotel Ritz, P. Pardal 
Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

Ao adoptar esta solução, em contraponto a uma entrada na Rua Castilho, “ […] como 

à primeira vista poderia parecer razoável [...] o hóspede, ao chegar, entraria no hotel 

precisamente de costas para o melhor panorama do local […] perdendo-se assim, uma 

oportunidade de lhe proporcionar uma primeira impressão agradável.” (Monteiro, 1954) 

A composição dos alçados, preponderante na sua presença, destaca-se pelo sistema 

de repetição dos vãos, os quais parecem poder não ter fim. A repetição de vãos 

insere-se num dos fundamentos de um Estilo Internacional que defendia que os 

edifícios podiam ser repetidos, ou encaixados, em qualquer local. 

Assim, esta repetição dos vãos, embora emoldurados no presente caso de estudo, 

permite pensar que este edifício podia ter continuidade. 

A solução adoptada tem por base diversos critérios de ordem funcional e não 

simplesmente meras questões de seguimento a uma «moda»: 

O inconveniente do vento não podia deixar de ser considerado, para o que foi forçoso 

adoptar uma solução cuja influência no carácter das fachadas é grande e reside em 

razões de necessidade e não, como se poderia supor, em fútil intenção de seguir 

qualquer moda estética meramente formal. (Monteiro, 1954)  

No entanto, consciente que o seu trabalho viria a ser criticado pelos mais 

conservadores, e ao contrário do que se passou no projecto da Igreja Nossa Senhora 
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de Fátima, não conferiu importância à reacção que poderia ser alvo, talvez pelo seu 

compromisso ético ou simplesmente pelo seu grau de amadurecimento enquanto 

Arquitecto/Homem. 

Embora estejamos habituados a verificar, com tristeza, que muitas vezes se chegue a 

formar juízo acerca das qualidades dum projecto de Arquitectura principalmente 

através da expressão das suas fachadas, não queremos, como é nosso costume, 

largamente comprovado, fugir às boas regras da ética profissional e do respeito pelos 

mais elementares princípios da teoria e da filosofia da Arquitectura. (Monteiro, 1954) 

Relativamente à altura do edifício, foi definida tendo como base o programa funcional 

e os objectivos a alcançar. 

[…] das discussões sobre o Programa, resultou estabelecer-se, como princípio 

fundamental, que cada um dos andares destinados aos aposentos dos hóspedes 

deveria comportar cerca de trinta quartos, número conveniente para se poder 

assegurar o bom rendimento de trabalho por parte do respectivo pessoal. Deste 

princípio resultou portanto a fixação no próximo programa de dez andares só para este 

fim. (Monteiro, 1954) 

No que diz respeito ao programa e à sua organização espacial, mais uma vez se nota 

um compromisso por parte de Porfírio Pardal Monteiro na elaboração deste edifício. 

Este, nas viagens que fez, no sentido de alargar o seu conhecimento258 sobre as 

unidades hoteleiras, teve oportunidade de se aperceber da complexidade e lógicas na 

organização do programa e de um conjunto de espaços que, invisivelmente, 

constituem a unidade deste tipo de equipamento. 

“Toda a organização de que resulta a eficiência dos serviços e o bem-estar do 

hóspede escapa à sua observação e, no entanto, constitui, em regra, a parte mais 

importante e mais impressionante, pela sua complexidade, duma instituição hoteleira.” 

(Monteiro, 1954) 

Não obstante às “ […] condições de exploração dum hotel, mais do que da sua riqueza 

dos seus salões ou do luxo dos aposentos […] ” (Monteiro, 1954), estes “ […] 

dependem essencialmente do racional encadeamento dos seus numerosos serviços e 

do cuidado com que tenham sido concebidos e realizadas as suas instalações.” 

(Monteiro, 1954) 

                                            
258

 “Como tantas vezes nos tem sucedido – por mais paradoxal que pareça – temos aprendido mais nas 
visitas às más instalações do que às boas. Os defeitos ou saltam à vista ou são assinalados nos 
comentários feitos pelos que sofrem as consequências duma má concepção do projecto, e a sua 
verificação constitui advertência que não é facilmente esquecida.” (Monteiro, 1954) 
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Este modo de pensar e fazer a arquitectura é resultante do espírito racionalista que 

trespassa toda a vida profissional deste arquitecto. Revela a procura de uma solução 

funcional na composição e articulação dos diversos espaços deste equipamento. 

A entrada, formada por um conjunto de volumes adicionais à unidade central, é 

marcada pela subtileza da relação exterior/interior reflectida pela zona de «recepção» 

compactada de frente para um enorme volume. Esta encontra-se entre o 

embasamento e o corpo suspenso que reúne a zona dos quartos. 

Ao contrário do que tinha adoptado em alguns dos seus projectos, o “ […] foyer da 

entrada não tinha duplo pé-direito […] ” (Magalhães, 2000, p.74), realçando assim “ 

[…] o sentido transversal do edifício e focar a relação com o exterior na direcção do 

Parque Eduardo VII”. (Magalhães, 2000, p.74) É através deste piso que os hóspedes 

têm acesso aos jardins do Hotel. 

É este sentido transversal que “ […] permite a dimensão horizontal do espaço público, 

afirmada num percurso fluido, no desenrolar dos diversos espaços e na transparência 

que aproxima o interior do exterior”. (Magalhães, 2000, p.82) 

 
Ilustração 97 – Unidade de Habitação de Marselha. Projecto 
elaborado por Le Corbusier entre 1947 e 1953. Construção sobre 
pillotis. 

 
Ilustração 98 – Grande Hotel (Hotel Ritz). Os pilares “sustentam” o 
grande volume onde se encontra a zona privada, os quartos. 
(Ilustração nossa, 2014) 

A solução adoptada confere a sugestão de movimento259, referenciado nos “Cincos 

Pontos para uma Nova Arquitectura”260 que Le Corbusier estabelecera e aplicava nas 

suas obras desde a década de 1920.  

                                            
259

 Princípio intrínseco do Movimento Moderno. 
260

 Le Corbusier define assim Os cinco Pontos para um Nova Arquitectura: “1. Os pilares: […] Estes 
pilares estão dispostos regularmente sem ter em conta a disposição interior dos diversos andares. Os 
pilares saem do solo e elevam-se a 3, 4, 5 ou 6 metros, elevando assim o rés-do-chão da casa. Assim, a 
casa é bem construída, os locais estão fora do alcance da humidade do solo; o terreno a construir é 
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Note-se que o afastamento do Hotel Ritz em relação ao solo, afastamento realizado por 

meio de colunas, faz a acertada divisão do conjunto em duas partes, respondendo ao 

programa também dividido, e ajustando o edifício aos enormes desníveis do terreno. 

Esta tipologia corbusiana permitiu que a zona de entrada no Hotel se desfrutasse a 

panorâmica do parque Eduardo VII, dada a transparência deste sistema de 

implantação. (Pacheco, 1998, pp. 183-184)  

Este fluir vai encontrar pelo meio o Grande Salão [Ilustração 99 e 100], no qual os 

hóspedes podem contemplar os jardins do hotel e observar a cidade.  

 
Ilustração 99 – Perspectiva do Grande Salão do Hotel Ritz, P. 
Pardal Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 100 – Grande Salão do Hotel Ritz. (Lisboa, 2014) 

Ao mesmo tempo que este espaço possui uma zona de permanência, entende-se 

também como uma zona de transição entre o exterior (vazio) e o interior (massa) do 

hotel. Entende-se que é um espaço ambíguo na leitura espacial do edifício. 

O Grande Salão, peça central cuja larga e extensa varanda se debruça sobre os 

terraços e os jardins do hotel, liga através de uma Jardineira com o Restaurante. Este, 

voltado ao Sul, tem na sua frente uma vasta varanda coberta que liga por sua vez com 

o do Grande Salão e, como esta, se sobrepõe aos Terraços e Jardins. (Monteiro, 1954) 

No lado oposto à entrada, os jardins do Hotel Ritz são um elemento de paisagismo 

cujo resultado é a criação de num espaço com capacidade para incorporar as artes 

                                                                                                                                
integralmente recuperado; o jardim livre sob a casa. E este terreno pode ser duplicado no telhado. […] 2. 
Os telhados-jardim: […] Para um boa protecção do cimento armado é necessário criar jardins nos 
telhados-terraço. O maior inimigo do cimento armado é a dilatação brusca provocada pelas mudanças de 
temperatura. Para evitar a dilatação é conveniente manter água permanentemente sobre o betão armado 
do telhado e para eu essa água não evapore é necessário construir jardins-terraço (camadas de água e 
de gravilha cobertas por lajes de cimento). […] 3. A planta livre: Os pilares prosseguem até ao telhado, 
levando o seu soalho. Não prejudicam a disposição das divisórias verticais que são diferentes em cada 
andar. […] Liberdade absoluta da planta. […] 4. A janela em comprimento: […] Podemos, de poste em 
poste, estender as janelas em comprimento. O edifício já não tem janelas em altura separadas por 
paredes. Os quartos são iluminados de parede a parede. […] 5. A fachada livre: […] Não há nenhuma 
parede na fachada; as janelas em comprimento podem desenvolver-se a seu modo e ao saber das 
divisões interiores da planta; […]”(Corbusier, 2010b, pp.150-151) Corbusier conclui: “Estes cinco pontos 
contêm uma reacção estética fundamental. Não subsiste nada da arquitectura antiga e não resta nada 
dos ensinamentos das escolas.” (Corbusier, 2010b, p.151) 
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plásticas na arquitectura261. Através de espelhos de água e esculturas, permitem a 

exploração das potencialidades e dos limites da sua integração, tendo em conta os 

aspectos conceptuais e formais do edifício.262 

Dado que a função e fruição do espaço arquitectónico é múltipla e variada, a 

integração das artes plásticas desempenham também um papel simbólico na 

configuração desse mesmo espaço. 

 
Ilustração 101 – Perspectiva da Sala de Festas do Hotel Ritz, P. 
Pardal Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 102 – Sala de Festas do Hotel Ritz. (Lisboa, 2014) 

No piso de entrada (térreo) encontram-se ainda as “ […] áreas sociais principais que 

se interligam em extensão acentuando um carácter horizontal, como é 

fundamentalmente explícito na sequência Entrada – Sala - Terraço, e contraposto por 

um corpo que se desenvolve em altura”. (Magalhães, 2000, pp.80-81) 

O carácter funcional patente nas obras deste arquitecto revela-se na ligação entre os 

vários espaços, sendo no presente fulcral para o bom desempenho do Hotel. 

O piso principal que corresponde à sequência referida na articulação do exterior com o 

interior e novamente com o exterior: Entrada Principal constituída por um abrigo 

coberto, um primeiro Átrio protegido por guarda-ventos e um Grande Vestíbulo e 

continuando a percorrer o espaço sugerido transversalmente ao sentido de maior 

desenvolvimento do edifício, atinge-se o Grande Salão e finalmente uma grande 

varanda debruçada sobre o exterior. Este eixo transversal constitui o percurso 

                                            
261

 “O Hotel Ritz é considerado um «museu-vivo» por ter obras de 26 artistas portugueses 
permanentemente expostas. É uma excepção na indústria hoteleira em que o interior e exterior foram 
completamente decorados por artistas contemporâneos. Isto porque a empresa proprietária, a SODIM, 
era constituída por «alguns dos maiores coleccionadores de arte e por alguns dos homens mais cultos do 
país». Almada Negreiros realizou desenhos para tapeçarias, tendo como tema os centauros, e desenhos 
incisos de folha de outro sobre mármore negro. Querubim para um baixo-relevo que envolve uma coluna 
de grandes dimensões situada num percurso importante do hotel, o caminho para o salão nobre; a sua 
linguagem faz lembrar um «totem», uma sequência de figuras envolvem a coluna, transformando-a numa 
escultura.” (Pacheco, 1998, pp.184-185) 
262

 “Apenas em 1964 seriam projectadas pelo arquitecto Leonardo castro freire as galerias Ritz, conjunto 
comercial que fez subir de cota os terraços e jardins do hotel, não alterando no entanto o espirito destes 
lugares.” (Pacheco, 1998, p.185) 
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fundamental na leitura do espaço público do hotel; todos os serviços necessários […] 

desdobram-se a partir daqui. Depois, é a partir da zona de estar principal, o Salão 

Nobre, com um grande pé-direito e que funciona como o grande espaço central e 

aglutinador, que se atinge, através de uma Jardineira, a Sala de Jantar com um terraço 

estendido a Sul. É também a partir deste Salão Principal que se estabelece a ligação 

interior com a Sala de Festas que tem desde o exterior uma entrada autónoma, pela 

Rua Castilho, exigida pelo programa dado. Esta ligação interior é feita por uma galeria 

a meio-piso que corre sobre o Restaurante e a zona das cozinhas. […] Um segundo 

percurso secundário, perpendicular ao primeiro desenvolve-se no sentido longitudinal 

do edifício, marcado por grandes galerias de circulação que fazem a ligação aos pisos 

inferior e intermédio. Este percurso que se cruza com o percurso principal entre o 

espaço de Entrada e a grande Sala Comum, no foyer dos elevadores, constitui-se 

como um deambulatório, um espaço de passeio onde se localizam, de um lado as lojas 

e o bar e do outro, a Sala de Pequenos Almoços e a Pequena Sala de Banquetes. 

(Magalhães, 2000, pp.83-84)  

 
Ilustração 103 – Planta do Andar Principal – Piso Térreo. P. Pardal Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

Em suma, o piso térreo abrange “ […] todos aqueles serviços que se estendem em 

superfície […] ” (Monteiro, 1954), e o volume suspenso “ […] comanda o 

desenvolvimento do edifício em altura.” (Monteiro, 1954) 

O corpo do edifício onde se desenham os quartos, espaço privado, é distribuído por 

dez pisos, como referido anteriormente. 
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O número de pisos deste objecto agrupa-se na seguinte sequência: dez, 

correspondente ao corpo do edifício com a zona dos quartos; mais dois entre o 

embasamento e o corpo suspenso. A referência à vantagem económica advém da 

adopção do sistema vertical, tese defendida por Jorge Segurado no 1º Congresso 

Nacional de Arquitectura. Outra questão prende-se com a necessidade de garantir o 

número total de quartos exigidos para esta unidade hoteleira. 

No nosso estudo concebemos um pé direito de 2.80 metros ou de 2.90 metros de piso 

a piso e em doze o número limite de andares, além do térreo. Assim obtemos um bom 

limite económico para a construção com uma estrutura geral de betão-armado à prova 

de fogo e de terramotos, com nódulos uniformes. O isolamento térmico e de som está 

previsto, quer em pavimentos, quer nas paredes mestras que serão duplas, com caixa 

de ar intermédia e nas divisórias, com materiais apropriados. (Segurado, 2008, p.232) 

Cada piso deste corpo é estruturado a partir da repetição modular de um quarto-

tipo263. Cada um destes pisos organiza 30 quartos, maioritariamente a Sul, as áreas de 

serviços dependentes e os respectivos acessos. 

Dada a latitude de Lisboa e a agressividade dos ventos dominantes, os aposentos 

voltados apenas a Norte deveriam, senão evitar-se, pelo menos ser reduzidos a um 

número mínimo e, neste caso, seria indispensável prever as possíveis condições de 

defesa contra aquele inconveniente. […] Em cada andar, 19 têm frente para o Parque 

Eduardo VII e 11 para o lado oposto, e, destes últimos, todos os situados do 4º andar 

para cima deverão ficar completamente libertos da barreira constituída pelos prédios 

vizinhos. Os previstos nos dois topos de cada andar têm frente para dois e, nalguns 

casos, para três lados, sendo, no entanto, os situados no topo Sul as que constituem 

os conjuntos de maior Luxo dada a sua situação excepcional. (Monteiro, 1954) 

O acesso directo aos quartos faz-se através de um corredor central, correspondente 

ao eixo longitudinal deste volume. 

                                            
263

 Existem apenas algumas variações e excepções que respeitam os requisitos programáticos, no 
entanto estes não alteram a sua leitura global. 
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Ilustração 104 – Planta do Andar dos Quartos, P. Pardal Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

Nas zonas em que os quartos estão dispostos nos dois alçados o corredor funciona 

como charneira. A disposição modular dos quartos implica uma representação em 

planta repetitiva de modo a articular o sistema estrutural e optimizar a perfeita 

repetição dos quartos-tipo. 

Esta regra de repetição é subvertida num ponto intermédio, no qual foram colocadas 

todas as circulações verticais e zonas de serviço. “Aqui, o corredor é interrompido por 

um átrio quadrangular e luminoso, deixando de ser um espaço apenas de circulação 

ou ligação e dando lugar a um espaço transitório.” (Magalhães, 2000, p.87)  

Relativamente aos quartos, “ […] célula de um universo privado e resguardado […] ” 

(Magalhães, 2000, p.87), o arquitecto diferencia a apologia na denominação de Quarto 

da designação francesa de «appartement». Este considera o quarto como “ […] todo o 

APOSENTO constituído pelo conjunto normal destinado a cada hóspede.”264 

(Monteiro, 1954) 

                                            
264

 “É evidente que, ao empregar a designação genérica de QUARTO, queremos evitar a denominação 
francesa, hoje adoptada universalmente, de «appartement», repugnando-nos o galicismo «apartamento» 
usado pelos brasileiros e já adoptado em muitos casos em Portugal. Portanto, quando nos referimos a 
quartos, consideramos todo o APOSENTO constituído pelo conjunto normal destinado cada hóspede, 
abrangendo, pelo menos, além do Dormitório ou quarto de cama propriamente dito, uma Antecâmara, 
Armários encastrados nas paredes ou em compartimento próprio e um grupo de instalações Sanitárias 
compreendendo, em peças separadas, a Casa-de-Banho com banheira, chuveiro e dois lavatórios, o 
Duche e a Retrete. Nos aposentos de maior luxo a instalação abrange ainda um Salão Particular. Neste 
caso estão as do centro e as do topo Sul, dada a sua situação privilegiada em relação aos panoramas. 
Cada aposento tem ainda uma ampla varanda privativa aberta para o exterior, a qual foi prevista, como já 
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No topo do edifício, uma cobertura em terraço, semi-coberta, respeita a pureza 

geométrica do volume. Também este espaço nos remete para um dos «Cinco Pontos 

para uma Nova Arquitectura» de Le Corbusier. 

Entende-se, assim, devido à “ […] grande dimensão, com cerca de 100 m por 25 m, 

que contém o corpo dos quartos e um edifício mais baixo que lhe é perpendicular […] ” 

(Magalhães, 2000, p.88), que este edifício não passa despercebido na cidade de 

Lisboa.  

 
Ilustração 105 - Corte Transversal, P. Pardal Monteiro 1954. (Lisboa, 2014) 

 
Ilustração 106 – Alçado da Rua Castilho. (Ilustração 
nossa, 2014) 

A sua forte presença traduz uma “ […] linguagem actualizada daquele que se 

pretendia o maior, o mais prestigiado e mais luxuoso hotel português, senão da 

Europa, feria ainda os espíritos mais retrógrados, que não eram poucos.”265 (Caldas, 

1997, p.15) 

Na inauguração do Hotel Ritz, o ministro da presidência, Dr. Pedro Teotónio Pereira, 

fez um aviso em relação à linguagem arquitectónica a adoptar futuramente em hotéis. 

O Ritz podia ter «linhas modernas» porque fora edificado numa parte nova da cidade, 

solução que não deveria ser escolhida para novos hotéis nos bairros velhos da cidade 

e velhas povoações do interior ou do litoral. (Pacheco, 1998, p.183) 

O desejo de construir o mais prestigiado e luxuoso hotel português, com uma 

linguagem actualizada, foi concretizado. O Hotel Ritz é, na sua essência e 

configuração, um objecto moderno:  

                                                                                                                                
foi referido, para constituir a barreira de protecção dos quartos contra a acção dos ventos dominantes.” 
(Monteiro, 1954) 
265

 “Tratava-se de um grande paralelepípedo com a cobertura em terraço, linhas puras e recorte anguloso, 
tal como pela mesma década se iam projectando, para as novas zonas da cidade, blocos de habitação 
inspirados na Carta de Atenas, mas com a agravante de ser maior, de estar mais perto do centro, de 
quebrar claramente a continuidade das frentes de rua e a escala da arquitectura circundante. A 
arquitectura, a dimensão, a ousadia construtiva que colocava parte do enorme edifício sobre pilares, ou a 
complexidade e actualidade do próprio programa hoteleiro, eram motivos mais que suficientes para soltar 
a imaginação e as línguas de Lisboa provinciana.” (Caldas, 1997, p. 15) 
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É moderno no modo como se constitui em bloco isolado independentemente do 

contorno do lote, é moderno porque foi desenhado segundo uma forma geométrica 

simples, porque se apoia parcialmente em pilares deixando que o jardim (neste caso os 

terraços) passem debaixo da construção, porque os vãos repetitivos, que fazem da 

fachada uma grelha contínua, são rectângulos «ao baixo», é moderno porque resolve 

problemas construtivos complexos sem receio das soluções, é moderno porque 

ultrapassa os complicados problemas funcionais decorrentes do programa, é moderno 

até, no âmbito mais restrito da arquitectura de Pardal Monteiro, porque já não possui 

um grande «hall» de duplo pé-direito. (Caldas, 1997, p.95)  

No entanto, esta solução, só foi possível alcançar com recurso a princípios clássicos: 

“Portanto podemos afirmar, de acordo com a nossa ideologia de artistas realizadores 

que na verdade sem a compreensão daquele espírito clássico, não é possível, na 

arquitectura realizar a obra contemporânea perfeita.” (Monteiro, 2010, p.254) 

Pela última uma vez266, o compromisso ético que o arquitecto depositou em todo o seu 

percurso profissional, viria a reflectir-se na projecção deste hotel. 

Ainda que sem a pretensão de ter conseguido atingir a satisfação destes bons e puros 

princípios da composição arquitectural, resta-nos a certeza de não nos termos poupado 

a esforços para o alcançar. A distância a que ficámos somente exprime o grau da 

nossa insuficiência. (Monteiro, 1954)  

Neste projecto, Porfírio Pardal Monteiro alcançou a Arquitectura que defendeu durante 

todo o seu percurso profissional267. Não apenas nos projectos inovadores que realizou 

ao longo da sua carreira, mas também das palestras onde sempre defendeu a 

exaltação do papel do Arquitecto para realizar, e criticar, a Arquitectura. A sua 

Arquitectura caracteriza-se, como vimos, por um saber fazer Arquitectura Moderna não 

negando o recurso à tradição clássica268 que, também, se constitui como uma 

referência ao rigor através da lógica do desenho e a um carácter ético universal, 

obtidos no gesto projectual. 

  

                                            
266

 Porfírio Pardal Monteiro comete suicídio em 1957, após doença prolongada. Este não iria ver a sua 
derradeira obra concluída. 
267

 “De facto, o Hotel Ritz é a prova da permanente contemporaneidade do grande arquitecto: 
monumental bloco moderno implantado sobre uma larga plataforma assente em expressos pilotis como 
que suspensos sobre a acrópole sobre a cidade, revela um sábio manuseamento dos códigos do 
movimento moderno, constituindo o remate vigoroso de um percurso coerente baseado num léxico restrito 
e seguro que permitiu ao autor responder sempre com exigente eficácia, beleza e rigor técnico aos 
programas.” (Tostões, 2009, p.12) 
268

 O Hotel Ritz apresenta influências da Arquitectura Moderna através do recurso a pilotis, a construção 
em altura e a relação deste edifício com a escala urbana, juntamente com influências (princípios) 
clássicas através da repetição de vãos – ritmo -, da escala de proporção, da monumentalidade, do 
embasamento e da solidez.  
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4. PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 

  

 “Nosso julgamento é feito não através de 

centímetros e metros, mas de acções e 

reacções, de expectativas e frustrações. […] 

Não é a altura, nem o peso, nem os 

músculos que tornam uma pessoa grande. 

É a sua sensibilidade sem tamanho.” 

 

MEDEIROS, Martha (2001) – Non-stop: crónicas do 

cotidiano. São Paulo : L&PM Editores, p.172. 
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4.1. PROJECTO ACADÉMICO 

4.1.1. GALERIA DE ARTE (2012-2013) 

 
Ilustração 107 – Implantação do edifício a reabilitar na 
freguesia de Odivelas, em Lisboa. (Bing Maps, 2014) 

 
Ilustração 108 – Rua 
dos Combatentes da 
Grande Guerra. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 
Ilustração 109 – Edifício a reabilitar no 
Centro Histórico de Odivelas. (Ilustração 
nossa, 2014) 

No decurso do último ano lectivo na disciplina de Projecto III269, desenvolveu-se um 

trabalho que desafiava a sensibilidade270 do futuro arquitecto. Este trabalho foi a base 

para despertar o interesse em estudar a obra de Porfírio Pardal Monteiro. Logo surgiu 

o facto de este arquitecto aliar o compromisso ético com a inovação na metodologia 

projectual, tendo a sua vasta Obra, permitindo registá-lo como um dos principais 

autores da História da Arquitectura Portuguesa na primeira metade do século XX. 

Ao longo do ano lectivo a investigação e debate sobre o Património Arquitectónico 

abordada nas aulas despertou a vontade de aprofundar a leitura crítica sobre alguns 

edifícios notáveis. A notoriedade torna-se tão natural sob o ponto de vista da vivência 

que é vulgar desde criança, quando se entra no mundo das vivências da arquitectura e 

da cidade, que o carácter estético particular logo nos questiona: “quem morou nesta 

casa?”; “o que se fazia aqui?”. Destas primeiras impressões surgem as primeiras 

intrigas que agora no nível da exploração projectual nos levam a questões mais 

profundas: “como respeitar esta herança?”; “como criar o novo?”; “a nova cidade?”; 

“como intervir em edifícios em estados diversos de conservação?”; “como superar pela 

via da criação projectual a degradação da arquitectura?”. 

Deste modo, entendemos que a Obra de Porfírio Pardal Monteiro, tal como o modo de 

pensar e fazer Arquitectura originária do Movimento Moderno como resposta à 

                                            
269

 Sob a orientação do Professor Doutor Arquitecto Nuno Santos Pinheiro e Professora Doutora 
Arquitecta Maria de Fátima Lino. Refira-se que, neste subcapítulo, apenas apresentamos os desenhos 
que melhor esclarecem o texto de modo a suportar, e compreender, a nossa leitura. Os Restantes 
desenhos apresentam-se em Apêndice na presente dissertação. 
270

 “Porém, nos tempos actuais, o Arquitecto, quanto maior e mais abundantes forem a técnica e a 
indústria da construção, mais ele sentirá o prazer de ser artista e de evidenciar em prática útil a sua 
apurada sensibilidade” (Segurado, 2008, p.231) 
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Sociedade e ao Homem do Século XX, influenciou indirectamente a maneira como 

abordámos este último projecto académico, uma arquitectura para o século XXI271. Ou 

seja, o Compromisso para o qual nos propusemos, em estabelecer uma relação entre 

o passado e o presente, partindo do princípio que tínhamos de intervir num edifício 

(existente) pertencente a uma comunidade, a nossa capacidade de concretização 

surgiu como resposta a uma Inovação para um novo propósito. 

Deste modo, refira-se, uma vez mais como citado na epígrafe da presente dissertação, 

o objectivo a que nos propusemos: 

Por isto, o que interessa procurar no passado é aquilo que mudou, não nas formas nem 

sequer nos conteúdos, mas na própria noção de arquitectura e nos seus limites em 

relação às outras actividades humanas. E este novo historiador do movimento 

moderno, dominantemente preocupado com as relações entre as arquitecturas e a 

organização política e social das sociedades, encontra apesar de tudo na obra dos 

mestres não o repertório de soluções (que na sua maioria não serve mais), mas um 

processo de actuação que, no entanto, pela nossa parte, diríamos estar 

necessariamente implícito na formulação dessas mesmas soluções. (Portas, 2008a, 

p.33)  

Foi lançado, pelo exercício de projecto, o desafio de procurar um edifício com 

reconhecido valor patrimonial. Outra premissa era deste ter que se encontrar em mau 

estado de conservação tendo como objectivo conferir-lhe um novo sentido. O projecto 

pressupunha reabilitá-lo para que não fosse apenas mais um edifício que 

simplesmente caiu no esquecimento mas que seja possível reinventar a sua própria 

História construindo o seu futuro. 

A eleição recaiu sobre um edifício da primeira metade do século XX, no estilo Art 

Déco, situado no centro de Odivelas272. O edifício eleito, tal como os casos de estudo 

da presente dissertação273, está classificado como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

                                            
271

 “E o arquitecto é um homem privilegiado que conquistou a sensibilidade de ver aquilo que outros só 
constam depois de construído.” (Manoel, 2012, pp.37-38) 
272

 Pertencente à Área Metropolitana de Lisboa, Odivelas é sede de um município com 26,14 km² de área. 
Segundo o Censos realizado em 2011, este município tem 144 549 habitantes. O Concelho de Odivelas 
surge em 1998, em consequência da secessão das sete freguesias da então zona sudoeste do concelho 
de Loures. 
273

 Os edifícios estudados na presente dissertação são Classificados (A classificação do património 
português é o acto final do procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem 
possui um inestimável valor cultural – art. 18º da Lei de Base do Património Cultural Português). O 
Templo Adventista é classificado como Imóvel de Interesse Municipal; a Igreja Nossa Senhora de Fátima 
é classificada como Imóvel de Interesse Público; e o Hotel Ritz é classificado como Monumento de 
Interesse Público. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
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Ilustração 110 – Desenhos realizados num passeio pelo Centro Histórico de Odivelas. Ordem da esquerda para a direita: 1º Cruzeiro de 
Odivelas; 2º Mosteiro de Odivelas; 3º Igreja Matriz; 4º Edifício a intervir. (Ilustração nossa, 2013) 

Inserido no Centro Histórico de Odivelas, o edifício foi residência e local de trabalho de 

Torcato Jorge274. A sua localização coloca-o numa zona de transição entre o casco 

histórico e a nova expansão urbana. 

Como característico dos Centros Históricos a sua malha urbana – tecido urbano - não 

apresenta regras pré-planificadas. Esta desenvolvia-se consoante as necessidades da 

população. A maior parte das ruas apresentam-se como estrangulamentos, não 

havendo actualmente espaço para vias com dois sentidos de trânsito. Os edifícios são 

bastante próximos pelo que, por vezes, o contacto entre vizinhos é praticamente 

inevitável. 

                                            
274

 Torcato Jorge foi um importante comerciante no Concelho de Odivelas na primeira metade do século 
XX. Destaca-se a sua produção de vinho e aguardente. 
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Ilustração 111 – Planta Odivelas. Legenda: A Vermelho – Limite 
Centro Histórico; Mancha a Cinza – Cheio dos Edifícios; Círculo a 
Vermelho – Zona de Intervenção. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 112 – Fotografia aérea da zona de intervenção. 
(Bing Maps, 2013) 

 

Este edifício, na aproximação de Imóveis Classificados275 [Ilustração 113 e 114] - 

Inventariados do Património Arquitectónico -, tornou-se num desafio às nossas 

capacidades enquanto (futuro) Arquitecto e Indivíduo integrante de uma Sociedade 

que pretende preservar e recuperar os seus valores culturais através de uma obra. 

 
Ilustração 113 – Percurso pedonal entre a nova 
malha urbana e o edifício a reabilitar. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
Ilustração 114 – O Mosteiro de Odivelas e o edifício a reabilitar. (Ilustração 
nossa, 2013) 

O edifício em causa é um objecto significante em todo o conjunto que mantém ainda 

vivo os seus costumes. Como elemento estruturante no Centro Histórico de Odivelas a 

intervenção teria de ser delicada respeitando não só o valor simbólico como também a 

inserção na Zona de Protecção do Mosteiro de Odivelas. 

Complementarmente a estas restrições normativas acresce o interesse da Câmara 

Municipal em reabilitar o edifício, permitindo por esta via activar uma nova relação com 

                                            
275

 O nosso caso de estudo (Nº IPA PT031116030039) encontra-se na zona de protecção do Mosteiro de 
Odivelas (Nº IPA PT031116030003), da (recuperada e reabilitada) Biblioteca de Odivelas (Nº IPA 
PT031116030012) e do Edifício Multifamiliar (Nº IPA PT0311160300064).  
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os habitantes do concelho.276 Deste modo, após um estudo onde todas estas 

«condições» tinham que vigorar no nosso principal objectivo, surge a necessidade de 

preservar, recuperar e reabilitar este edifício/espaço.  

O estudo relacionado sobre as condicionantes em vigor conduziu ao estabelecimento 

do programa funcional de modo a responder projectualmente ao objectivo de 

preservar, recuperar e reabilitar este edifício e, assim, manter a sua autenticidade.  

O novo programa para este edifício tinha como requisito torná-lo num Equipamento 

Público, reabilitando-o e conservando-o para uma Galeria de Arte – espaço cultural. 

O objecto da intervenção localiza-se no lote nº 5 da Rua dos Combatentes da Grande 

Guerra. A sua função original era uma habitação residencial com frente de rua e 

possuía também um armazém industrial – fábrica - nas traseiras. Entre estes dois 

corpos, distribuem-se alguns anexos277, por forma desordenada, que surgiram 

posteriormente à construção inicial. 

No que respeita à sua implantação, o edifício residencial é limitado por um pequeno 

muro em alvenaria rebocada com grades metálicas. A Oeste deste, um muro alto com 

um portão metálico corta-nos a visão para o interior. Era a partir deste muro que se 

realizava o acesso para a fábrica. Actualmente apenas são visíveis as iniciais “T.J.Lª” 

no pano central de um armazém em mau estado e a uma chaminé de grandes 

dimensões. 

Neste pano, onde se encontram as iniciais de Torcato Jorge Limitada, o remate 

assemelha-se ao estilo Art Déco. Este estilo é também evidente na fachada principal 

do edifício residencial, no entanto, as árvores de médio porte e os arbustos que se 

encontram na frente do edifico não permitem uma leitura integral desta fachada.  

                                            
276

 Durante as conversas, e troca de e-mails, que tivemos com arquitectos da Câmara Municipal de 

Odivelas, foi-nos informado que pretendiam dar um novo uso ao edifício e que a única restrição que 
tínhamos de obedecer era recuperar, e manter, as fachadas do edifício residencial. 
277

 Estes anexos surgiram como resposta à necessidade do seu proprietário em alargar as instalações de 
trabalho. A 23 de Maio de 1948, Torcato Jorge pede autorização para fazer alterações no seu armazém 
de vinhos, situado no interior da sua propriedade. Aqui funcionavam a moagem, a padaria e o fabrico e 
distribuição de vinho. 
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Ilustração 115 – O “pano central” do armazém à esquerda e no centro, o Alçado Principal da Residência visto da Rua dos Combatentes 
da Grande Guerra. (Ilustração nossa, 2013) 

A fachada principal detalhada é visível por quem passa na rua [Ilustração 115]. O 

edifício residencial possui uma volumetria paralelepipédica, rematada com uma 

cobertura (escondida) em telhado de quatro águas que descarregam em algerozes 

situados junto às paredes. O edifício é organizado em dois pisos. 

Esta fachada principal, virada a Norte, sobre a rua principal, tem uma composição 

simétrica, monumental. Está dividida em cinco panos definidos por amplos pilares 

salientes entrecortados por elementos estriados, sendo os panos exteriores mais 

elevados e rematados em platibanda. Em termos construtivos apresenta uma estrutura 

em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada na cor branca. O estuque aplicado da 

fachada principal pretende criar vários frisos e articular elementos decorativos. 

A fachada é rasgada por vãos rectilíneos constituídos por caixilharias de madeira e 

vidro simples. As janelas são protegidas por portadas de madeira pintadas de bege. O 

pano central é rasgado pela porta de acesso, rematada em duplo friso de cantaria, 

protegida por duas folhas de madeira pintada de verde, com postigos protegidos por 

grades e as iniciais "T.J." gravadas nas mesmas [Ilustração 116]. Sobre esta, 

apresenta-se uma janela de peitoril rematada por duplo friso. 

Os panos intermédios são rasgados por uma janela de peitoril ampla no piso inferior, 

rematada por múltiplos frisos contracurvos e protegida por caixilharias de quatro 

folhas. Actualmente estes vidros estão pintados de branco. Sobre estas, uma janela de 

peitoril simples, com o mesmo número de folhas. 

Os panos exteriores apresentam no piso térreo três vãos com uma porta central de 

acesso para o exterior/interior, ladeado por estreitas janelas com peitoril. No primeiro 
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piso, estes panos apresentam o mesmo número de vãos mas em janela de sacada.278 

Esta, em perfil curvo, é protegida por uma guarda metálica vazada por elementos 

geométricos, para onde abrem três portas/janelas. A central, mais larga que as 

laterais, é dividida por pilares de cantaria salientes que constituem as molduras.  

Em contrapartida, todo este detalhe não está presente nas restantes fachadas. Tal 

como o primeiro caso de estudo que abordámos na presente dissertação, o Templo 

Adventista, o arquitecto expressa toda a beleza do edifício para quem passa na rua. 

Aqui o princípio é o mesmo, pois tanto as fachadas laterais [Ilustração 117 e 118] 

como a posterior encontram-se rebocadas e sem elementos decorativos.  

 
Ilustração 116 – Entrada do 
edifício Residencial. Alçado 
Principal. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 117 – Alçado a 
Nascente. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
Ilustração 118 – Alçado a Poente. (Ilustração nossa, 2013) 

As fachadas laterais apresentam pequenos vãos que permitem a iluminação dos 

compartimentos interiores. A fachada posterior [Ilustração 120] apresenta-se, 

igualmente à fachada principal, com nove vãos em cada piso, no entanto, estes 

encontram-se entaipados, ou simplesmente destruídos, para permitir um acesso mais 

amplo para o interior do edifício residencial, como é exemplo o anexo onde se 

encontra a chaminé.279 [Ilustração 119] 

                                            
278

 Esta, em perfil curvo, é protegida por uma guarda metálica vazada por elementos geométricos, para 
onde abrem três portas/janelas. A central, mais larga que as laterais, é dividida por pilares de cantaria 
salientes que constituem as molduras. 
279

 No projecto inicial quatros dos vãos que se encontram no alçado tardoz do edifício, permitiam a 
transição do interior/exterior – uma relação física com o logradouro. 
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Ilustração 119 – Anexo envolto 
da chaminé. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
Ilustração 120 – O Alçado Tardoz apresenta vãos tapados e um conjunto de árvores que 
bloqueia a iluminação natural para o interior do edifício. (Ilustração nossa, 2013) 

Dado o mote que o edifício impõe, o valor monumental relacional com a rua, a 

identificação de toda a métrica do edifício (mesmo nas fachadas secundárias), tal 

como o recenciamento de todos os elementos notáveis, adquire particular importância. 

O acesso principal para o edifício residencial faz-se pelo portão central, através da 

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, flanqueado por pilares de cantaria e 

rematados por pináculos piramidais. 

 
Ilustração 121 – Planta Existente do Edifício Residencial. Piso 00. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 122 – Fotografia 

indicada na Planta Piso 00. 
Cozinha. (Ilustração nossa, 
2013) 

Com uma planta rectangular, o piso térreo [Ilustração 121] é constituído por uma zona 

central com um vestíbulo de distribuição e escada de acesso ao piso superior. 

Simetricamente em relação a esta zona distribuem-se quatro compartimentos para 

cada lado, perfazendo oito divisões, sendo uma delas a cozinha. 
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Ilustração 123 – Fotografia 
indicada na Planta Piso 01. 
Instalação Sanitária. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
Ilustração 124 – Planta Existente do Edifício Residencial. Piso 01. (Ilustração nossa, 2013) 

No piso superior [Ilustração 124], rasgado por um corredor central que dá acesso a 

todas as divisões, perfazendo nove espaços distintos, dois deles com lareira, 

encontram-se na sua extremidade duas instalações sanitárias. 

Os armazéns onde se fabricava o vinho apresentam-se como espaços amplos, pouco 

iluminados e virados a norte, no tardoz do edifício. Um espaço desqualificado 

(logradouro) separa estes dois corpos – o edifício residencial e o armazém em bom 

estado. 

 
Ilustração 125 – Logradouro. Acesso ao armazém onde desabou 
a cobertura. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 126 – Interior do armazém onde se fabricava vinhos e 
aguardentes. Este armazém não apresenta condições de ser 
recuperada a sua cobertura. (Ilustração nossa, 2013) 

Deste modo sentimos a necessidade de explorar todos os espaços e, assim, perceber 

o que era possível recuperar e o que necessitava de ser demolido. Assim se iniciava o 

discurso projectual, pela decisão que articulava questões técnicas e espaciais 

enquadradas num plano patrimonial que apelava a uma re-inventada Memória. 
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Este é um ponto crítico onde Loos nos dá um alerta: “O edifício deve agradar a todos. 

[…] O arquitecto tem que prestar contas a toda a gente.”280 (Loos, 2010, p.89) 

A transição do edifício residencial para o armazém foi o ponto de partida para a 

proposta desenvolvida. A ideia consistia em criar uma zona de permanência e não 

apenas de transição, como funciona actualmente. 

Em termos projectuais optámos por demolir os anexos avulsos de modo a garantir 

níveis maiores de espacialidade e luminosidade no logradouro. Esta opção em deitar 

abaixo os anexos, que geraram uma confusão na leitura do seu conjunto, permite uma 

limpeza na nossa folha de papel branco281. Os volumes a manter - o edifício 

residencial e o armazém em bom estado - encontram-se assim separados282. 

Tendo como principal objectivo a criação de um equipamento público, optou-se por 

estabelecer uma relação visual e física entre o espaço que estava desqualificado 

(logradouro), espaço privado, e a rua, o espaço público. Desta proposta, surgiu a 

necessidade de criar um pátio gerador de vivências e experiências. Assim, para além 

da monumentalidade da fachada, que é fundamentalmente rua, vai-se agora criar uma 

urbanidade contida que articula os espaços públicos, abertos, que se sucedem dando 

uma outra conexão à cidade enquanto lugar de vivências. 

                                            
280

 “O edifício deve agradar a todos. É isso que o distingue obra de arte, que não tem a obrigação de 
agradar a ninguém. A obra de arte é algo do foro privado do artista. O edifício não é um assunto privado. 
A obra de arte nasce sem que ninguém precise dela. O edifício responde a uma necessidade. O artista 
não tem que prestar contas a ninguém. O arquitecto tem que prestar contas a toda a gente. A obra de arte 
serve apenas e só esse bem-estar. A obra de arte é, na essência, revolucionária, a casa é conservadora. 
A obra de arte pensa no futuro, a casa no presente. Todos apreciamos o nosso conforto.” (Loos, 2010, 
p.89) 
281

 “Quando sobre uma folha de papel branco marcamos um ponto, poderemos dizer, embora 
convencionalmente, que este ponto organiza tal folha, tal superfície, tal espaço, a duas dimensões, sabido 
como é que a sua posição pode ser definida por dois valores (x, y) em relação a um determinado sistema 
de coordenadas.” (Távora, 2010b, p.480) 
282

 “Esta noção, tantas vezes esquecida, de que o espaço que separa – e liga – as formas também é 
forma, é noção fundamental, pois é ela que nos permite ganhar consciência plena de que não há formas 
isoladas e de que uma relação existe sempre, quer entre as formas que vemos ocuparem o espaço, quer 
entre elas e o espaço que, embora não vejamos, sabemos construir forma – negativo ou molde – das 
formas aparente.” (Távora, 2010b, p.480) 
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Ilustração 127 – Maquete do existente. 
Esc. 1:200 (Ilustração nossa, 2013)) 

 
Ilustração 128 – Maquete com proposta de 
um corpo suspenso. Esc. 1:200 (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
Ilustração 129 – Maquete com proposta 
a dar continuidade ao edifício 
residencial. Esc. 1:200 (Ilustração 
nossa, 2013) 

Nos primeiros registos está patente a intenção de criar um pátio como elemento 

nuclear do projecto. O desafio consistia na ligação física entre os dois corpos pré-

existentes sem criar uma barreira ou obstáculo para quem o percorresse. Cria-se um 

novo centro, que é «interior». 

Através da acção de Arquitectar283 definimos que a intervenção apenas iria incidir nas 

extremidades do espaço amplo resultante da demolição dos anexos. Assim, com um 

gesto único – “O gesto do arquitecto nasce num sonho e dirige-se para o impossível, a 

beleza” (Manoel, 2012, p.118) -, para que a leitura do espaço transmitisse clareza e 

subtileza, optámos pela inserção de um objecto arquitectónico contíguo284 que fizesse 

a ligação com os volumes pré-existentes, definindo e delimitando fisicamente o 

referido pátio, estabelecendo-se assim como um (novo) conjunto harmónico e atraente 

para o público. 

Tal como Porfírio Pardal Monteiro define, para nós a harmonia simboliza: 

O equilíbrio de todas as partes da composição; a relação entre os cheios e os vazios; a 

proporção de cada corpo do edifício e, em cada um, aquela que corresponde aos seus 

diversos elementos; a evidenciação de todos os órgãos essenciais da estrutura, sem os 

mascarar, nem deformar, antes, valorizando-os pelo poder de criação artística são em 

síntese, aquilo que principalmente deve ser considerado seriamente no estudo da 

composição arquitectural, sem o que não será nunca possível conseguir a harmonia e 

a beleza da arte. E a harmonia e a beleza, realmente, só se atingem quando a 

expressão de todos os elementos componentes é perfeitamente interpretada, e 

acusada a sua função na composição geral e se tiver dado a cada um a justa 

                                            
283

 “Arquitectar é trazer à presença as qualidades espaciais imaginadas, porque a imaginação ainda é 
uma vivência humana. A qualificação espacial emerge das possibilidades que o desenho da luz permite. 
Pela ausência ou pela presença. Pela sucessão de sensações, de vivências, de relações, apreendemos o 
mundo. O mundo é o espaço do decorrer da vida humana. Na esperança do aparecer da expressão são 
sucessivamente desvendados momentos em que o homem, pela vivência, os enquadra no seu léxico de 
emoções.” (Manoel, 2012, p.55) 
284

  “O espaço é contínuo, não pode ser organizado com uma visão parcial, não aceita limitações na sua 
organização e do mesmo modo que forma o espaço estão tão intimamente ligados que uma é negativo do 
outro, e vice-versa, pelo que não podem separar-se, assim as formas visualmente apreendidas mantêm 
entre si estreitas relações – harmónicas e desarmónicas – mas de qualquer modo evidentes.” (Távora, 
2010b, p.483) 
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proporção na escala de valores de que há-de resultar todo o interesse do conjunto. 

(Monteiro, 2010, p.257) 

Esta opção enfatiza a nossa intenção de criar uma unidade pensada como um todo, 

como uma orquestra afinada285, que vai articular as pré-existências numa nova 

história. 

 
Ilustração 130 – Proposta Planta de Implantação. (Ilustração nossa, 2013) 

O acesso ao pátio é feito pelo antigo acesso à fábrica. Foi também proposto a 

demolição do muro que corta a relação entre o interior e o exterior do lote. Esta opção 

era importante pois pretendia-se intervir o menos possível no local, preservando a sua 

identidade, ou seja, um espaço por onde se efectuavam os acessos à fábrica, 

passariam a ser o espaço de acesso ao pátio e à Galeria de Arte. Criam-se, assim, 

percursos, continuidades, diferenciações, vivências. 

A entrada, formada por um largo rasgo horizontal e por um braço que se estende para 

o exterior286, transporta-nos para o Foyer, a partir do qual se estabelece a distribuição 

                                            
285

 “Seria caso idêntico ao duma orquestra em que cada músico, supondo realçar o seu talento, não 
respeitasse a harmonia da obra musical, tocando de forma a fazer ouvir sobre todos, e a despropósito o 
seu instrumento.” (Monteiro, 2010, p.257) Aqui, Porfírio Pardal Monteiro dá o exemplo de um mau projecto 
se os intervenientes do mesmo não estiverem em sintonia. 
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do conjunto. Ou seja, ao entrarmos neste volume compactado, através do qual nos 

sentimos protegidos pela sua relação com a escala humana, podemos optar qual o 

sentido de visita a este novo espaço. Entende-se o Foyer como a espinha dorsal do 

projecto, um outro centro, uma outra «interioridade», onde desperta um 

relacionamento íntimo com a Arquitectura. 

Deste espaço podemos seguir para o edifício residencial (Sala de Exposições 

Permanentes). No lugar de uma janela existente foi aberta uma porta de acesso ao 

seu interior. No percurso de acesso deparamo-nos com a recepção ainda no volume 

proposto. 

Dentro do edifício (residencial), o acesso para a Sala de Exposições Permanentes faz-

se por um pequeno corredor que vai ao encontro de um espaço amplo. A nossa 

intenção passa por manter a identidade da casa de modo a comportar o novo 

programa. Pretende-se manter essa vivência, com o contacto próximo entre as 

pessoas, de modo a que o ambiente seja familiar, idêntico ao ambiente vivido numa 

casa.287 

                                                                                                                                
286

 A nossa intenção passa por estender a proposta até o exterior - o espaço público pertencente á 
sociedade:  “ […] até porque é sabido que uma forma só possui significado na medida em que representa 
ou satisfaz, para além de um homem, toda a sociedade que dela se utiliza.” (Távora, 2010b, p.483) 
287

 “Entrar numa casa é sempre um momento particular. É entrar no mundo do outro que está disponível 
para nós e nos acolhe na sua intimidade.” (Manoel, 2012, p.78) 
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Ilustração 131 – Proposta Planta Piso 00. Legenda: 00 – Pequeno Pátio; 01 – Foyer; 02 – Recepção; 03 – Gab. Administrativo; 04 – 
Gab. Direcção; 05 – Sala Exposições Permanentes; 06 – Instalações Sanitárias; 07 – Sala Exposições Temporárias; 08 – Bar/ 
Restaurante; 09 – Cozinha; 10 – Loja/ Livraria; 11 – Sala de Controlo; 12 – Entrada de Serviço. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 132 – Proposta Planta Piso 01. Legenda: 13 – Sala Exposições Permanentes; 14 – Sala de Trabalho; 15 – Vestiário; 16 – 

Armazém. (Ilustração nossa, 2013) 
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A Sala de Exposições Permanentes está organizada em dois pisos. No piso térreo 

[Ilustração 133], a par da Sala de Exposições, organizada longitudinalmente sobre um 

espaço amplo, no qual a demarcação das paredes pré-existentes (paredes estruturais) 

se mantém presentes através da solução em manter o arranque das mesmas288, 

encontram-se a zona de serviços e os acessos verticais pela escadaria principal. No 

caso da escada apenas está previsto a recuperação da madeira, apoiada em paredes 

de tabique. É ainda proposto um elevador para pessoas com mobilidade reduzida. 

Este desdobramento em dois pisos vai de encontro à monumentalidade relacional com 

a rua que agora é gerida numa escala interna, que incorpora o pátio; tem-se, assim, 

em mente a globalidade do edifício como uma totalidade vivencial. 

 
Ilustração 133 – Planta Alteração do Piso 00. Cores Convencionais. Legenda: Amarelo – A 
Demolir; Vermelho – A Propor; Cinza – A Manter. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 134 – Escadas a 
recuperar. (Ilustração nossa, 
2013) 

No piso térreo, na zona por onde se efectuava o acesso ao interior do edifício, e onde 

estão gravadas as iniciais de Torcato Jorge na porta, funciona agora como saída de 

emergência. A opção da intervenção procurou intervir o menos possível no edifício 

original para não perder a «monumentalidade»289 do principal acesso ao projecto, o 

Foyer. 

O acesso ao edifício residencial e que dá acesso à Sala de Exposições Permanentes 

é controlado. Tal como o acesso à Torre de Belém em que o número de pessoas é 

limitado para não danificar o local, devido ao excesso de carga, optou-se pelo mesmo 

princípio. Deste modo a observação das peças de arte é menos propícia a ser 

interrompida ou bloqueada. 

                                            
288

 Optou-se por subtrair a matéria central – paredes divisórias – de modo a criar um espaço mais fluido. 
289

 A monumentalidade apela às emoções e a sensibilidade do Homem que, tocado pela sua força, não 
consegue ficar indiferente. É o poder que um espaço pode alcançar que classifica a monumentalidade na 
arquitectura. 
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No piso superior [Ilustração 136], continua a desenvolver-se a Sala de Exposições 

Permanentes tal como os acessos referidos anteriormente. Algumas divisórias dos 

quartos existentes foram demolidas de modo a criar um espaço mais fluído. No 

entanto, a sua presença mantém-se nos panos que uma vez serviram de paredes, 

pois estas não foram demolidas totalmente, apenas se anularam os arranques das 

mesmas. Nestes, onde se encontravam prateleiras e retractos da família do 

proprietário, encontram-se agora com quadros de artistas. 

 
Ilustração 135 – Corredor de 
acesso aos compartimentos. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 136 – Planta Alteração Piso 01. Cores Convencionais. Legenda: Amarelo – A Demolir; 
Vermelho – A Propor; Cinza – A Manter. (Ilustração nossa, 2013) 

Enquanto no piso térreo, as pequenas saliências das paredes pré-existentes se 

encontram agarradas à estrutura do edifício - as paredes exteriores -, neste piso as 

paredes divisórias são trespassadas, por um vão, junto às paredes exteriores (paredes 

portantes) para que haja uma maior liberdade de circulação mantendo o contacto 

visual com o exterior290. No entanto, compreendendo que a iluminação directa não é 

desejável para este tipo de equipamentos, optou-se por colocar estores de rolo com 

sistema blackout de modo a controlar a incidência solar na zona de exposição. 

Uma outra opção de projecto foi não fazer qualquer tipo de alteração na fachada 

principal, apenas foi recuperada. Na fachada posterior foi (re)desenhado o que 

inicialmente ela apresentava (a totalidade dos vãos). Esta opção surge como 

necessidade de manter a sua autenticidade. 

                                            
290

 O visitante tem uma relação visual com a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, zona de transição, 
e com o logradouro, zona de permanência. 
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Ilustração 137 – Proposta Fachada Principal. Rua dos Combatentes da Grande Guerra. (Ilustração nossa, 2013) 

No Foyer, e em sentido oposto do acesso ao interior da casa, encontra-se o acesso à 

Sala de Exposições Temporárias. Este acesso é feito por uma abertura estreita, onde 

somos recebidos por um espaço com relação física e visual para um pequeno pátio. 

Este, onde o sol incide todo o dia, serve como local de exposição ao ar livre. 

[Ilustração 139] 

No sentido oposto a este pátio encontra-se uma outra abertura estreita, encostada ao 

limite do lote, onde se encontram compartimentos, interligados entre si, de Exposições 

Temporárias. Aqui, e em semelhança a quase todo o volume proposto, a relação 

visual com o pátio e a chaminé é possível através da repetição de madeiras colocadas 

horizontalmente, de modo a criar uma percepção de continuidade, com um 

espaçamento entre elas com cerca de 20 a 30 centímetros. 

 
Ilustração 138 – Perspectiva Entrada Principal. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 139 – Perspectiva para o 
Pequeno Pátio no interior do corpo das 
Exposições Temporárias. (Ilustração 
nossa, 2013) 

No interior do corpo das Exposições Temporárias, num dos compartimentos, 

encontramos um vão que nos permite transportar para o exterior, para o pátio. Este 

encontra-se no eixo de relação com a chaminé. 

Entendemos, tal como “ […] o caso de certo famoso queijo com buracos na qual, ainda 

que os buracos não alimentem, eles são indispensáveis para o total definição das suas 

características.” (Távora, 2010b, p.483), a chaminé é uma peça arquitectónica 

pertencente ao lugar. 
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Continuando a percorrer esta zona de exposições encontramos um espaço amplo, 

distribuído, de modo longitudinal. Este apresenta-se uma vez mais, com relação ao 

exterior através do ripado em madeira e, uma ligação (física) com o Bar/Restaurante e 

a Loja. 

O espaço de Refeições (Bar/Restaurante) localiza-se no amplo armazém recuperado, 

apresentando um duplo pé-direito permitindo a relação visual com o piso superior 

através do vão longitudinal que se apresenta na Sala de Trabalho. Daqui o visitante 

consegue usufruir de uma paisagem sobre o pátio, elemento gerador de vivências, 

onde as crianças podem brincar, tendo como pano de fundo o (recuperado) edifício 

residencial. 

Ainda neste piso térreo, e dentro do Armazém, onde se encontra a Sala de Refeições, 

encontra-se a zona de apoio a esta. Entende-se Cozinha, Copa, Frios, Quentes, 

Despensa, Depósito Lixos, Armazém e Instalações Sanitárias, todos estes 

compartimentos inseridos no antigo armazém. 

O acesso ao piso superior, onde se encontra a Sala de Trabalho, é realizado nos 

blocos de acessos verticais que se propôs nas extremidades do armazém. Este 

acesso é restrito. Aqui encontramos as escadas de incêndio e dois elevadores. Um 

somente para pessoas, e outro para transporte de peças (monta cargas). Este último 

encontra-se junto à Sala de Trabalho. 

De apoio a esta sala encontramos, distribuídos pelo primeiro piso do armazém, as 

Instalações Sanitárias, um compartimento para arrumos (Armazém) e um Vestiário, 

para os artistas plásticos trocarem de roupa. 

A Poente da proposta encontra-se a continuação do volume que se estende entre a 

casa e o armazém (ligação). Aqui funciona a zona destinada a Cargas e Descargas, a 

Sala de Controlo, os Vestiários e Instalações Sanitárias para quem trabalha na 

Cozinha. Entende-se Entrada/Zona de Serviços. 

Este (corpo) também é acessível pelo exterior da zona de intervenção, oposto à 

entrada principal do nosso projecto. O acesso feito pelos transportes de mercadorias, 

tal como o acesso dos empregados e artistas plásticos, não tem qualquer 

ligação/relação com os visitantes da Galeria de Arte. 



Entre o compromisso e a inovação: o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva   174 

No centro da proposta, onde se encontrava um espaço desqualificado (logradouro), e 

como peça fundamental do nosso projecto, encontra-se o pátio. Daqui é possível o 

acesso (conexão) a partir do Foyer, do corpo da Sala de Exposições Permanentes, do 

corpo da Loja e do Bar/Restaurante e do corpo da Zona de Serviços.  

Tal como Fernando Távora nos alerta: “ […] o espaço que se deixa é tão importante 

como o espaço que se preenche.” (Távora, 2010b, p.483) 

 
Ilustração 140 – Evolução Conceptual do 
Pátio. Legenda: Vermelho – Percurso 
Pedonal. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 141 - Evolução Conceptual do 
Pátio. Legenda: Vermelho – Percurso 
Pedonal. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 142 - Evolução Conceptual do 
Pátio. Legenda: Vermelho – Percurso 
Pedonal; Verde – Jardins de Exposição. 
(Ilustração nossa, 2013) 

Este pátio resulta numa zona de permanência com bastante iluminação natural 

afastada do ruído e da agitação dos veículos. É um espaço em que o visitante pode 

sentar-se nos pequenos muros de separação entre a zona verde e a calçada (percurso 

entre o Foyer e a Loja)291.  

Ao longo da intervenção, a relação entre o pátio e os volumes é possível através dos 

enquadramentos visuais que estes apresentam. Entende-se o pátio, gerador de 

vivências e experiências, como protagonista do conjunto. “É o pátio que suporta o 

edificado e não o contrário. O pátio é a forma que dá forma à forma.” (Manoel, 2012, 

p.41) 

“Tudo nasce no pátio. É a partir da intimidade deste pátio que todo o outro espaço se 

organiza, quer seja o espaço construído quer o espaço conquistado.” (Manoel, 2012, 

p.9) 

Em suma, a adopção de princípios arquitectónicos, estudados no capítulo anterior, 

permitiram gerir a organização292 e a espacialidade dos espaços de modo a entender 

                                            
291

 Este percurso entre o Foyer e a Loja resulta num propósito de traçar o caminho até ao 
Bar/Restaurante. Deste modo o visitante é confrontado com os artigos expostos na Loja, no entanto se 
não for essa a sua intenção ele pode continuar o seu percurso sem ter de entrar nesse espaço. 
292

 “A expressão «organizar espaço», à escala do homem, tem para nós um sentido diferente daquele que 
poderia ter, por exemplo, a expressão «ocupar espaço». Vemos na palavra «organizar» um desejo, uma 
manifestação de vontade, um sentido, que a palavra «ocupar» não possuí e daí que usemos a expressão 
«organização do espaço» pressupondo sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente e artista 



Entre o compromisso e a inovação: o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva   175 

este conjunto como um espaço interactivo onde o próprio acto de o percorrer, através 

da nossa leitura, permite a exploração do lugar.293 Foi possível ler a cidade-rua-praça-

pátio, criar-se um novo centro interior que deu nova forma à forma, em si uma forma 

vivencial que consubstancia a arquitectura. 

  

                                                                                                                                
por natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo homem tende sempre para, caminha sempre 
do sentido de, tem como fim, a criação da harmonia do espaço, considerando que harmonia é a palavra 
que traduz exactamente equilíbrio, jogo exacto de consciência e de sensibilidade, integração 
hierarquizada e correcta de factores.” (Távora, 2010b, p.481) 
293

 Refira-se, tal como Bernardo Manoel salienta: “A arquitectura é a construção de um lugar a partir da 
transformação do sítio.” (Manoel, 2012, p.15) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“E o que nos interessou foi compreender quem era Pardal Monteiro, que arquitectura 

realizou, como realizou, e o que ficou na nossa memória, na cidade e no tempo.” 

(Pacheco, 1998, p.207) 

A citação expressa com clareza as intenções subjacentes ao presente estudo. A 

investigação procura encadear três momentos distintos na práxis de Porfírio Pardal 

Monteiro e compreender o seu modus operandi em Arquitectura, como este arquitecto 

construiu as obras, à semelhança de outros, portador(es) da Modernidade nos séculos 

XIX e XX. 

O seu percurso é marcado pela dedicação que revelou em todos os seus projectos. À 

concretização das suas premissas, ideais e Identidade enquanto arquitecto, 

reflectindo-se estes na relação entre o compromisso ético e a inovação no campo 

projectual. 

A estética que interessava ao arquitecto era uma estética moderna, que se adaptasse 

bem à sua geometria, aos seus traçados reguladores, à pureza clássica as formas 

arquitectónicas que desenhava. Pardal Monteiro era um arquitecto que projectava uma 

arquitectura baseada em regras harmónicas, e não em elementos da natureza. Ele não 

era um Gaudí mas um Gropius. (Pacheco, 1998, p.208) 

Os factores acima referenciados, que caracterizaram a metodologia que Porfírio 

Pardal Monteiro defendia no seu saber fazer arquitectura, foram o mote para a 

investigação da Arquitectura Portuguesa realizada no século XX.  

Os três casos de estudo – todos eles referentes a obras construídas de equipamentos 

–, permitiram estabelecer uma aproximação sobre o persistente processo de ruptura 

com a tradição na senda de uma arquitectura, reflexo da modernidade, que norteou a 

cultura arquitectónica portuguesa na primeira metade do século XX. 

A problemática entre a tradição e resposta arquitectónica que seja o reflexo do espírito 

do seu tempo é, ainda nos nossos dias, objecto da reflexão dos arquitectos. Siza 

Vieira, sobre esta dicotomia, refere que: “ […] a tradição é um desafio à inovação. É 

feita de enxertos sucessivos. Sou conservador e tradicionalista, isto é: movo-me entre 

conflitos, compromissos, mestiçagem, transformação […] ” (Siza, 1983, p.78)  
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Como ficou patente no primeiro capítulo, a situação periférica de Portugal 

relativamente à Europa, implicou um desfasamento em relação aos acontecimentos 

culturais que emergiam no restante continente. 

A falta de contacto com o exterior, a carência de bases teóricas que regeram a 

formação dos primeiros arquitectos modernistas e a política cultural adoptada pelo 

Estado Novo, conduziram a um difícil acesso aos valores da modernidade, quer no 

panorama cultural quer na expressão arquitectónica portuguesa, do início do século 

XX. 

A ausência de bases e capacidade construtiva que suportasse a doutrina e gramática 

moderna, aliada à inconsistência da posição do Estado relativamente a este tipo de 

arquitectura não retiraram mérito às conquistas de toda uma geração de arquitectos 

modernos(istas). Estes procuravam, dentro de determinadas limitações, corresponder 

à revisão dos códigos, aproximando-se à boa arquitectura que se fazia lá fora. Porfírio 

Pardal Monteiro não foi excepção, aliás, a sua Obra demonstra que desejava explorar 

os princípios de composição contemporâneos, deixando-nos exemplos que confirmam 

uma clara contraposição relativamente aos formalismos nos quais tinham sido 

formados com os mestres da transição do século XIX para o século XX. 

A compreensão sumária do contexto cultural em que estava inserido este autor, foi 

condição para a definição da sua Identidade arquitectónica. A presente dissertação, 

através da leitura crítica dos três casos de estudo, procura estabelecer uma linha 

orientadora que guiou a sua práxis arquitectónica e como esta foi evoluindo ao longo 

do tempo. Revelando origens, variações e a sua influência no papel da história da 

Arquitectura Portuguesa.294 Esta coaduna-se com a sua capacidade de resistência à 

imposição (superior) do regime. 

Durante a investigação sobre os três casos de estudo é identificável a evolução no 

modo de pensar e fazer arquitectura através de um espírito racionalista empregue por 

Porfírio Pardal Monteiro. Esta racionalidade é o método através do qual a Arquitectura 

se posiciona no centro da actividade Humana.  

                                            
294

 O intervalo espacial e temporal, presentes nos três casos de estudo, caracterizam a capacidade que a 
arquitectura portuguesa teve de repropor nas diferentes proposições à luz da sua realidade, ou seja, a 
especificidade cultural que o país apresentava caracteriza-se pela demora dos ideais do Movimento 
Moderno na nossa arquitectura. 
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O primeiro caso de estudo, o Templo Adventista, é projectado no início de carreira. O 

autor adopta uma linguagem de estilo eclético, com um método de fazer arquitectura 

que consistia em resolver primeiro o projecto em planta e só depois desenhava as 

fachadas.  

O segundo caso de estudo, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, projecto elaborado 

numa fase intermédia, e no auge, do percurso profissional de Porfírio Pardal Monteiro, 

apresenta já um caminho para uma linguagem de estilo modernista. Este projecto 

destaca-se pela definição da forma exterior e pela espacialidade conseguida no 

interior. É uma obra em que estruturalmente é utilizado o betão armado, pela primeira 

vez, num templo religioso em Portugal. Refira-se que este material veio reforçar a 

perenidade, com uma acentuada solidez, que o autor procurava nas suas obras. 

O terceiro, e último caso de estudo, o Hotel Ritz, é uma obra de final de carreira, a sua 

última obra. Apresenta uma linguagem de Estilo Internacional. Este projecto sintetiza a 

Arquitectura que este autor defendia, ou seja, integra influências da tradição clássica - 

escala, proporção, monumentalidade, embasamento e solidez e revela, 

simultaneamente, influências de uma Arquitectura Moderna manifestas no uso de 

pilotis, da relação do objecto com a escala urbana e da proposição da construção em 

altura. 

Este compromisso presente na sua arquitectura entre o espírito moderno e a tradição 

clássica foi por vezes mal interpretada. Se o contexto referente à inserção das obras 

no seu tempo e a linguagem arquitectónica das mesmas são fundamentos necessários 

para perceber o impacto na cultura arquitectónica, já o contexto do autor, inserido num 

regime político ditatorial, mostram uma Obra que transforma, fundamentando as suas 

opções e soluções projectuais, as directivas imanadas do poder vigente. 

É de salientar que os três casos de estudo mantêm o uso inicial, pelo que durante o 

tempo de vida destes edifícios apenas foram alvo de algumas obras de restauro ou 

conservação e não de alteração para responder às necessidades contemporâneas. 

Assim, compreende-se, que Porfírio Pardal Monteiro projectava não apenas para o 

presente mas também para o futuro, que deverá ser sempre o horizonte da 

arquitectura. 

Entendemos que foi importante investigar estas obras distanciadas no tempo e na vida 

profissional deste autor, reveladoras de diferentes estilos arquitectónicos. Esta 
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evolução do pensamento e concretização projectual alerta-nos para as mais-valias que 

transmitem ao enriquecimento da cultura arquitectónica nacional, bem como o 

percurso no modo de pensar e fazer arquitectura de um arquitecto português num 

período específico da nossa história recente. 

Em suma, a modernidade nas obras de arquitectura de Porfírio Pardal Monteiro não 

tende contudo, a alcançar o sentido radical e afirmativo do Movimento Moderno de 

recusa da História e da Tradição, embora o seu carácter internacional seja reflectido 

através de uma consciência de um novo espírito universal, oriundo da era da máquina. 

A metodologia racional e a procura da funcionalidade coadunam-se com a 

personalidade deste arquitecto. Entendemos que a sua práxis arquitectónica marcou, 

influenciou e continuará a influenciar o rumo da produção arquitectónica (portuguesa) - 

é uma atitude. 

Se esta investigação nos pode levar a compreender o legado da arquitectura 

produzida em Portugal na primeira metade do século XX, tal como contribuiu para a 

construção de uma arquitectura do século XXI, Manuel Tainha leva-nos a uma reflexão 

profunda: “Fundamentalmente é sobre o conhecimento profundo dos factos 

arquitectónicos […] devidamente contextualizados no ambiente e na história que se 

constrói grande parte do saber do Arquitecto.” (Tainha, 2006, p.92) 

E é aqui que o conhecimento da obra de Porfírio Pardal Monteiro (como a de outros 

arquitectos) nos leva ao campo da criação, da essência do projecto, no qual a 

experiência da transformação do edifício de Torcato Jorge, realizado na disciplina de 

Projecto III, foi um ensaio intelectual concreto.  
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

do projecto para o edifício que a Missão Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia 

pretende construir no seu terreno situado na Rua Joaquim Bonifácio, letras M. A., 

freguesia de São Jorge de Arroios. 

 
Este edifício compõe-se essencialmente de dois pavimentos. 

O pavimento térreo compõe-se do número de salas indicadas na respectiva planta, 

destinadas a escritórios, livraria, sala de pequenas reuniões e ginástica médica. 

O primeiro andar é ocupado por uma grande sala e algumas pequenas dependências. 

Esta sala é destinada a conferências e o seu piso é levemente inclinado para o 

extremo posterior a fim de facilitar aos assistentes a vista do que se passa no estrado 

do topo. 

Este andar é subdividido n’um segundo pavimento ocupado por uma pequena galeria 

de duas bancadas. 

A construção deste edifício será feita com materiais de primeira qualidade e segundo 

as melhores regras de construção. 

As paredes-mestras serão erguidas a pedra de alvenaria, ligada com argamassa de 

cal e areia ao traço de 1/2. 

As divisórias serão erguidas a tijolo maciço de boa qualidade. 

As divisórias enforcadas serão construídas a tijolo furado e tabuado de tabique de I ½ 

aspado em ambos os sentidos. 

Todos os trabalhos serão feitos com a maior perfeição na mais rigorosa observância 

das disposições municipais. 

 
O Arquitecto.
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

do projecto da Nova Igreja construir para A Arquiconfraria do Santíssimo Sacramento 

de São Julião, pela Sociedade Progresso de Portugal. 

A nova Igreja será edificada nos terrenos para esse fim adquiridos, nas avenidas 

novas de Lisboa, confrontando do Nascente com a Avenida Marquês de Tomar, do 

Norte com a Avenida de Perne, do Poente com a Avenida Poeta Mistral e do Sul com 

os lotes nº42 e 45 dos terrenos pertencentes aos proprietários da antiga “Quinta do 

Canas”. 

A fachada principal da Igreja é disposta por forma a que o seu eixo e por 

consequência o eixo longitudinal da Igreja coincidem com o eixo da Avenida Barbosa 

du Bocage. 

Este partido foi encarado precisamente para valorizar o aspecto monumental daquela 

zona, servindo portanto de fundo á perspectiva da Avenida Barbosa du Bocage a 

massa mais importante de toda a edificação. 

Não abundam, infelizmente, nas partes novas de Lisboa terrenos livres com a 

superfície que este caso requere e que permitam a construção de edifícios 

monumentais ou importantes de modo a não serem prejudicados pelo ambiente já 

criado com a proximidade de edificações feitas sem preocupações de conjunto. 

Por outro lado, a escolha do terreno para a construção desta Igreja tinha de satisfazer 

essencialmente ás necessidades espirituais da população d’uma grande zona da 

cidade onde não existem igrejas em numero proporcional a essa população. Esta 

circunstância previa por isso a zona nobre que podia incidir a escolha do terreno. 

Escolheu-se portanto aquele que a Arquiconfraria do S.S. de S. Julião adquiriu e que 

atrás se descreve, por ser o que reunia melhores condições quanto á disposição 

relativa em função da densidade da população e quanto às condições que permitissem 

valorizar um recanto da cidade sob o ponto de vista estético. 

A nova Igreja é construída por consequência n’um terreno completamente livre por três 

dos seus lados, o que permite não só a apreciação do conjunto arquitectónico às 

distâncias suficientes para uma boa observação, como ainda o enriquecimento urbano 

do local. 
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Pena é que pelo quarto lado não possa a Exma. Camara Municipal providenciar no 

sentido de evitar a construção de prédios banais, sem unidade e ao mesmo tempo 

evitar o espectáculo de saguões e traseiras de prédios que possam vir a dar para a 

fachada lateral da nova igreja. Este inconveniente seria facilmente evitado, desde que 

a Exma. Camara abrisse entre a Avenida Marquês de Tomar e a Avenida projectada 

uma pequena rua de dez metros, abrangendo os lotes nº 42 e 45 o que isolaria todo o 

terreno da igreja e permitia a construção nos lotes nº 43 e 53 de prédios cujas 

fachadas sobre essa pequena rua pudessem ter uma relativa grandiosidade 

arquitectónica. Ainda que fosse muito simples a expressão arquitectónica desses 

prédios, evitava-se pelo menos a vista de saguões e traseiras dos prédios visíveis 

sobre a igreja. 

Na planta topográfica junta ao projecto sugere-se a possibilidade de arranjo do local 

em condições de permitir um bom arranjo urbano. 

A circunstância de se tratar de uma rua apenas com dez metros de largo não impediria 

a construção de edifícios altos não só porque uma das frentes desses prédios daria 

para largas avenidas, como porque a Igreja se constrói bastante afastada do 

alinhamento dessa possível nova artéria. 

O conjunto a edificar abrange a Igreja e o Presbitério. 

A Igreja – Tem a sua fachada principal situada no topo da Avenida Barbosa du Bocage 

e compõe-se de diversas partes, a saber: a entrada; a torre; o Baptistério; a Capela 

Mortuária; o corpo da Igreja; as sacristias e os anexos. 

A entrada principal faz-se ao topo Leste da construção e compõe-se d’um largo 

peristilo ou nártex, ladeado por dois tambores ou corpos de entrada secundários por 

onde normalmente se entra na Igreja. Este corpo da entrada é coroado por um forte 

motivo decorativo constituído por um grande friso escultural com três figuras 

simbólicas, Cristo e os Apóstolos. 

A Torre por onde se faz o acesso ao coro, sobre a entrada principal, tem acesso á sua 

parte superior por uma boa escadaria, interrompida por um pavimento na altura dos 

maquinismos dos relógios e por outro na altura do local onde é instalado o carrilhão. O 

acesso entre estes dois pisos é feito por uma pequena escada helicoidal, coberta, de 

modo a permitir não só uma boa instalação da estrutura dos sinos, como a deixar o 
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espaço livre para a visita desse local, donde se pode disfrutar um bom panorama da 

cidade. 

O Baptistério, construído n’um pequeno corpo, de planta circular, em proeminência 

sobre o conjunto, ocupa a posição que se observa no projecto por conveniência de 

ordem litúrgica. O acesso ao Baptistério, segundo as necessidades das diversas fases 

da cerimónia do baptismo, é dado directamente do exterior e do interior. 

Ao centro do Baptistério é colocada a pia baptismal a um nível inferior ao do 

pavimento da Igreja. 

A Capela Mortuária, situada no lado oposto ao Baptistério, tem também entradas 

directas do exterior e do interior, constituindo uma das saliências do conjunto. Esta 

disposição permite a deposição dos corpos na respectiva capela a qualquer hora do 

dia e a sua permanência na Igreja, sem prejuízo do culto. Alem disso permite a saída 

dos funerais sem necessidade de utilizar a porta principal da Igreja. 

O corpo da Igreja, ou seja a parte mais importante de todo o conjunto arquitectónico, 

compõe-se da grande nave, cujo topo é ocupado pela abside, ou capela-mor, e de 

dois pequenos colaterais sobre os quais dão seis capelas ou altares, tradicionais nas 

igrejas portuguesas, e os confessionários. 

Na correspondência dos colaterais, junto da capela-mor, duas outras entradas 

secundárias permitem o acesso ao corpo da Igreja, sem necessidade de contornar 

todo o edifício. 

A Capela-mor é separada da nave por uma teia, servindo do banco de comunhão, por 

detrás da qual se encontram os dois púlpitos da Epistola e do Evangelho. 

A Capela-mor, cujo fundo é constituído de certa altura até ao tecto por uma grande 

composição de vitral, contem o altar-mor e o trono, também clássico nas igrejas 

portuguesas. 

A grande nave é iluminada através de altos vitrais previstos nas paredes laterais, 

situados nas partes verticais, entre os grandes arcos da estrutura e de suporte da 

cobertura do edifício. 

O interior de todas estas partes é particularmente cuidado quanto ao seu aspecto 

decorativo para o qual contribuem as grandes alegorias picturais a fresco e o mármore 
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de revestimento. Outros materiais de expressão decorativa contribuirão para valorizar 

a expressão mística da primeira tentativa de renascimento da Arte Religiosa em 

Portugal. 

Contornando a abside estão dispostas as sacristias, acompanhadas de diversos 

gabinetes para os sacerdotes, meninos de coro, instalações da Arquiconfraria, etc., 

correspondendo a este corpo uma altura igual á dos colaterais o que permite não só 

um bom pé direito para todas as dependências, como a valorização do fundo da 

capela-mor pela libertação das granes superfícies de vitral, acima da cobertura dos 

anexos. 

Sob a capela-mor e as instalações da sacristia está prevista uma parte em cripta que 

serve para instalar diversas obras religiosas e as arrecadações de alfaias do culto. O 

acesso a esta cripta faz-se directamente do exterior por meio das duas entradas 

indicadas no projecto e do interior pelas escadarias projectadas sob o trono. 

O conjunto da igreja foi previsto e estudado de modo a satisfazer, dentro das regras da 

liturgia, às necessidades do culto católico, mantendo-se no entanto a feição peculiar 

das igrejas portuguesas, como por exemplo os altares laterais e o trono, de que no 

entanto o arquitecto tirou o partido que mais apropriado lhe pareceu para acusar um 

progresso na realização dessas peças, valorizando-as e acusando-as nitidamente na 

composição. 

Além da igreja, faz parte do conjunto a edificar, a construção do Presbitério, o qual se 

compõe de dois andares, destinados á residência do pároco, dos sacerdotes adjuntos 

e do sacristão. Na essência este pavilhão abrange duas residências, cada uma 

composta das necessárias peças e disposta por forma a dar-lhes a independência que 

convém. 

Este pavilhão, tem as suas entradas pela Avenida Poeta Mistral e embora se faça 

corresponder na sua composição exterior as mesmas linhas dos corpos baixos da 

Igreja, o seu arranjo é mais simples. 

Toda a composição obedece, no entanto, á mesma expressão arquitectónica, de modo 

a que o conjunto se valorize pela sua unidade, mantendo a cada parte a importância 

que logicamente lhe é imposta pela função de cada um dos seus múltiplos elementos. 
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O terreno pertencente á Arquiconfraria do S.S. de S. Julião e á Sociedade Progresso 

de Portugal será vedado em toda a volta com uma vedação baixa e de simples 

composição que não prejudique a apreciação do conjunto e sirva simplesmente como 

delimitação de propriedade privada. 

Toda a construção será feita de harmonia com os melhores preceitos da arte de 

construir, obedecendo em todas as suas partes á mais rigorosa perfeição, de modo a 

que este edifício, simples, solido, equilibrado e característico pela feição peculiar ao 

seu destino, se mantenha sem pretensões, mas honestidade, perante o futuro, como 

uma manifestação clara e pura do modo de ser a nossa época. 

Não permitem as condições económicas, nem a moral, a construção de templos 

ostentosamente ricos, nem está do caracter do arquitecto, nem das entidades 

eclesiásticas e particulares que por qualquer forma tenham direito de opinião sobre o 

edifício, nem no da entidade proprietária, o espirito de mostrar falsa riqueza, pelo que 

o edifício que se pretende construir será apenas a tradução nítida das possibilidades 

efectivas, claramente evidenciadas em todas as partes da construção, sem falsidades 

nem preocupações de efeitos espectaculosos. 

O mais absoluto espirito de sinceridade, o escrupuloso cuidado de acusar francamente 

o que constituir utilidade ou necessidade, e a preocupação de dar a cada elemento útil 

e necessário a expressão que lhe acuse a finalidade com a elegância que o valorize 

sob o ponto de vista estético, foram as principais preocupações do arquitecto que além 

de prestar um serviço profissional a um cliente, procurou prestar sobretudo um serviço 

á Nação e á arte nacional, concebendo uma edificação rigorosamente baseada na 

tradição, mas progressiva e reveladora das possibilidades técnicas do nosso tempo. 

Portugal, é dos raros países da Europa que não possuem uma única igreja moderna e 

esta que agora se pretende construir não representa mais do que o primeiro passo no 

sentido do progresso da arquitectura religiosa, a qual foi sempre o reflexo e a 

expressão mais pura das possibilidades técnicas de cada época. 

 
O Arquitecto. 
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

do projecto para o Grande Hotel, a construir pela “SODIM” (Sociedade de 

Investimentos Imobiliários) no terreno limitado pelas ruas Castilho, Joaquim António de 

Aguiar, Rodrigo da Fonseca e Marquês de Subserra. 

I - Introdução 

Ao lançarmo-nos no estudo deste projecto, procurámos não apenas desenvolver e 

aprofundar, com o devido cuidado, cada um dos elementos que já constituíam o 

partido expresso no anteprojecto aprovado, mas também tentar não desmerecer do 

juízo que acerca daquele nosso anterior trabalho tão generosamente fora formulado 

pelos Serviços Municipais. 

Sentimo-nos por isso obrigados a frisar que nos esforçámos por manter neste trabalho 

o mesmo nível do anterior, tão inteiramente quanto no-lo permitam a complexidade e a 

vastidão do problema e o escasso tempo concedido para o seu estudo e organização. 

A necessidade de atender, de modo satisfatório, às exigências técnicas, funcionais e 

artísticas da mais diversa natureza, tanto as de ordem geral como as particularmente 

respeitantes a cada serviço e a cada dependência, é tarefa que, para um problema 

como este, ultrapassa a normalidade dos nossos recursos e da nossa capacidade de 

trabalho. 

Não temos por isso outra pretensão que não seja a de estarmos seguros de nos 

termos esforçado, sem restrições de nenhuma espécie, inclusive da própria saúde, por 

atingir o máximo possível, em qualquer parte por quem quer que seja que procure 

exercer esta profissão com probidade e com brio, com os mesmos recursos de que 

dispomos. 

Admitimos, no entanto, que, se mais tempo nos fosse dado talvez mais longe 

pudéssemos levar o nosso estudo. 

Confiamos, porém, em que o já bem demonstrado e compreensivo espírito de justiça 

dos julgadores não deixará de ser tolerante para quaisquer deficiências que 

porventura tão desenvolvido trabalho possa apresentar, dada a velocidade a que 

houve a ser feito. 
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A preparação dum projecto da natureza do que se apresenta está constantemente 

sujeita a rectificações, a correcções, que resultam não apenas do estudo em maior 

profundidade da composição arquitectural, base indiscutível e fundamental de toda a 

obra, mas também das premissas das inúmeras instalações de ordem técnica 

integradas no conjunto da realização. As determinações e as possibilidades da 

estrutura geral, as características das redes de ventilação, de condicionamento do ar, 

de alimentação de águas, dos esgotos, das instalações eléctricas, das comunicações 

pneumáticas, dos isolamentos de ruídos e vibrações e tantas e tantas outras de ordem 

puramente utilitária e funcional, não falando na previsão dos materiais aplicáveis em 

cada caso e do modo como a sua presença pode ou deve ser acusada no projecto, 

são realidades que não esquecerão pelo que representam como motivo de 

preocupações de estudo tormentoso, quem se dignar apreciar o trabalho que o 

projecto, sumária e quase sinteticamente, exprime.  

Pela primeira vez em Portugal se põe o problema de edificar em pouco tempo uma 

obra de tão grande vulto, tão complexa, na qual se pretende que a qualidade prime 

sobre todas as suas características: a qualidade de concepção utilitária e qualidade da 

expressão e da realização. 

Costumam os destes problemas têm muito superficial conhecimento tomar como 

padrão da velocidade das grandes construções o que se faz em certos países, 

parecendo-lhes demasiado longos os prazos de que normalmente necessitamos para 

dar conta das nossas. Esquecem-se, porém, tais julgadores de ter em consideração a 

escala dos recursos técnicos e industrias das organizações profissionais, dos meios 

de trabalho e da capacidade económica normal que corresponde às daqueles e às do 

nosso meio. 

A experiência de mais de trinta e cinco anos de trabalho profissional, orientada sempre 

no sentido de melhorar o seu rendimento e a sua eficiência, dão-nos alguma 

autoridade para afirmar, sem qualquer receio de desmentido, que não é possível entre 

nós, ir mais longe do que fomos, no que respeita à preparação de elementos técnicos 

que hão-de servir de base à realização das obras. 

Não quer isto dizer que não fosse de desejar, nem necessário, conseguir mais e 

melhor. 
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Pelo contrário. Apenas queremos afirmar que não podemos consegui-lo dentro do 

prazo e das condições impostas, apenas de não termos poupado o trabalho e os 

cuidados.  

II – Da composição 

Esclarecidas na Memória do Anteprojecto as razões que levaram a adoptar o partido 

da composição, ocioso se torna a voltar a repeti-las, porque antes se mantêm 

integralmente e se dão como reproduzidas. 

Acrescentaremos que, durante o estudo do projecto, se procurou melhorar, afinar e 

ajustar, com maior rigor e exactidão, não só a distribuição em relação à função de 

cada parte, como a expressão e o arranjo de cada um dos elementos, sem alterar, na 

essência, nada do que é fundamental e no que no Anteprojecto se definiu. 

Ao primeiro exame poderão não saltar à vista as inúmeras partes que sofreram mais 

profundo estudo; no entanto, todo o trabalho foi inteiramente revisto, refeito e afinado, 

de modo a permitir estabelecer, com maior precisão possível a, disciplina geral da 

realização das obras, as proporções gerais e a configuração de cada elemento da 

composição. 

O rigor de ajustamento concentrou-se sobretudo na revisão e coordenação das 

diversos elementos das plantas e dos cortes, procurando esclarecer, com o maior 

número de elementos possível, aqueles que ficarem com o encargo de construir. 

Como é lógico, também as fachadas sofreram, nos seus pormenores, algumas 

modificações, não se alterando, no entanto, o partido e a expressão indicadas no 

Anteprojecto, cuja elaboração fora já levada a tal desenvolvimento, que admitisse a 

realização do projecto dentro do prazo que lhe foi fixado e do respeito da ideia 

fundamental. 

A necessidade de dar satisfação às exigências de ordem técnica das diversas 

instalações especiais o que já se fez referência, e que hão-de constituir uma das 

partes do apetrechamento do hotel levou a introduzir alterações que não colidem, de 

modo algum, com o partido da composição e respondem melhor à preocupação de 

dotar o edifício com as condições mais favoráveis à sua exploração e ao seu crédito. 
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Não indicam os cortes em pormenor, por exemplo, o arranjo decorativo de algumas 

das salas mais importantes, como o Grande Salão, os Restaurantes, o Bar, a Sala de 

Festas, o “Dancing”, etc. 

Justifica-se esta circunstância no facto de ter decidido o Conselho de Administração 

da SODIM interessar no seu empreendimento alguns dos melhores artistas 

decoradores entre os quais está a decorrer o concurso para o arranjo decorativo 

dessas salas. 

Em nada esta iniciativa prejudica a qualidade do projecto porquanto tudo o que 

fundamentalmente interessa está definido nos diversos desenhos, tanto no que 

respeita à estrutura como à repercussão nas fachadas e nas proporções gerais de 

cada parte do todo. 

A certeza de que a decisão da SODIM só poderá resultar vantagem para a valorização 

artística dos principais locais do hotel, é de ter em consideração e de registar como 

demonstração do desejo de se atingir resultado digno da iniciativa daquela Sociedade 

e das esperanças de todos os que de qualquer modo se interessam pela efectivação 

deste empreendimento. 

III – Da construção 

Está previsto no projecto que o edifício terá a sua estrutura geral de betão armado, 

calculada não só para a função normal de estabilidade, como para, dentro de limites 

susceptíveis de ser considerados como razoáveis, resistir à acção sísmica. 

A concepção geral da estrutura compreende por assim dizer, duas partes: 

- uma, a respeitante ao bloco dos quartos, constituída por elementos hiperestáticos 

complexos (pórticos), calculados no sentido transversal para resistirem às cargas 

verticais e às horizontais provenientes dum grau de sismicidade arbitrado e calculado 

também no sentido longitudinal do edifício para a mesma acção sísmica; 

- a outra, abrangendo todo o resto do edifício, calculada apenas para as cargas 

verticais e para as variações de temperatura; 

Toda a estrutura é concebida de modo a não existirem paredes suportando cargas 

com excepção de alguns panos de betão armado que terão função resistente. Assim, 

dum modo geral, as divisórias assentam directamente sobre as lajes, entrando-se em 



Entre o compromisso e a inovação: o percurso de Porfírio Pardal Monteiro 

Frederico Miguel Pereira da Costa e Silva   231 

consideração com o aumento de sobrecarga daí proveniente, conforme está disposto 

regularmente. 

As paredes exteriores, até ao nível do soco, são de alvenaria de pedra: deste nível 

para cima são duplas, de tijolo a meia vez com caixa-de-ar no seu intervalo, sendo a 

tijolo maciço aplicado no exterior, ao qual será fixado o revestimento de cantaria, e 

furado no interior. 

As fundações são constituídas por pegões de betão simples assentando no bed-rock 

calcária do Turaniano, tendo-se admitido uma carga de segurança de 15 kg/cm2. 

Os muros de suporte de terras são formados por cortinas nervuradas de betão 

armado, convenientemente drenadas e impermeabilizadas. 

Todos os elementos do cálculo destes trabalhos serão oportunamente submetidos à 

aprovação municipal, antes da realização das correspondentes obras. 

IV – Das Instalações Especiais 

Todos os projectos relativos à numerosas instalações técnicas especiais em 

concordância prática com uma teoria de colaboração que, quer por meio de 

conferências públicas, quer pela publicação de artigos em revistas da especialidade, 

vimos à largos anos defendendo. Deles estão incumbidos engenheiros portugueses 

cujo merecimento será largamente demonstrado com a realização das respectivas 

obras. 

Abrangem essas instalações o estudo em profundidade, das redes de electricidade 

(correntes fortes e fracas), dos ascensores, monta-cargas, monta-carros e outros 

aparelhos elevatórios, distribuição pneumática, água quente e fria, vapor, 

condicionamento do ar, ventilação, aquecimento, refrigeração, esgotos, regas, 

incêndio, etc. No mesmo grupo de estudos estão ainda compreendidos as do 

equipamento das cozinhas, lavandaria, engomadora, central eléctrica de reserva, etc. 

Dada a essa natureza da obra a realizar, é pela experiência aconselhado, em certos 

casos, instalar em zonas não confinantes directamente com o ar livre, numerosas 

dependências que à custa dos meios mais apropriados, terão melhores condições de 

perfeito funcionamento. Nestes casos, a ventilação artificial resolve, com todas as 

vantagens, o problema prático. Assim, por exemplo, as cozinhas, não devendo ter 
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contacto com o exterior, dado o perigo que resultaria das correntes de ar naturais 

provocarem a expansão de cheiros incómodos por todo o hotel, estão projectadas em 

zona interior., no qual a ventilação artificial, em regime de franca depressão, obstará 

aquele grave e tão frequente inconveniente. O mesmo sucede com quase todas as 

instalações sanitárias, onde uma perfeita rede de alimentação de ar e de aspiração 

estabelece a trajectória das correntes dos quartos para as casas-de-banho, com total 

rápida eliminação do ar viciado. 

Sistema idêntico é adoptado em todos os casos em que a ventilação natural não é 

desejável. 

O condicionamento do ar abrange principalmente todos os locais de grande 

aglomeração como Salões, Galerias, Restaurantes, Dancing, e, possivelmente, os 

próprios quartos de cama. 

É nossa segura convicção de que, dada a qualidade dos projectos elaborados e em 

elaboração, a competência e o brio profissional dos engenheiros especialistas que 

colaboraram na solução dos numerosos problemas abrangidos no conjunto, se 

conseguirá realizar, em Lisboa, obra que, sob estes aspectos, emparceirará, sem 

receio, ao lado das mais afamadas e conhecidas de qualquer outro país. 

O cuidado da SODIM de procurar escolher, para a execução dos trabalhos de 

especialidade, firmas que já tenham dado largas provas de capacidade técnica, é 

também garantia de que as concepções dos engenheiros portugueses serão 

interpretadas no mesmo nível de perfeição e eficiência que condicionou o estudo dos 

respectivos projectos. 

Apontamos apenas como alguns casos particulares, mas a nossa fé na qualidade das 

concepções e das instalações, mesmo as mais correntes, leva-nos a crer que 

ultrapassará largamente a escala da normalidade do nosso meio técnico. 

V – Da Decoração 

Já referimos qual a posição tomada pela SODIM a este respeito, tentando confiar a 

bons artistas decoradores o estudo das principais dependências. 

O mesmo cuidado se generaliza a todo o hotel, tanto nos locais comuns, como nos 

que constituem os aposentos individuais, chamando a colaborar não só bons artistas, 
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como seleccionando as próprias firmas industriais a quem será confiada a realização 

prática das previsões dos numerosos estudos e projectos de decoração. 

Acima da preocupação do luxo, sempre precária e passageira, a da comodidade, do 

conforto, do carácter acolhedor e agradável comandam todo o estudo do arranjo dos 

diversos locais. 

É porém evidente que a categoria do hotel não dispensa que esse arranjo atinja o 

nível de elegância, de distinção e de nobreza adequados, sem, no entanto, se cair em 

exageros ou em soluções fúteis que a contrariariam precisamente os objectivos que se 

têm em vista. 

Não dispensa a economia da exploração hoteleira a emprego de materiais e 

apetrechos que pela sua qualidade garantam duração, fácil conservação e bom 

aspecto por período longo. Por isso a sua escolha obedecerá, em todos os casos, à 

satisfação daquelas características dentro dos limites admitidos pela produção 

industrial e pela capacidade de trabalho dos nossos artistas e artífices. 

VI – Dos Acabamentos em Geral 

Se nas zonas frequentadas pelos hóspedes se procura estabelecer critério técnico e 

artístico que contribua para a valorização da obra, também nas zonas de serviço a 

escolha dos materiais não pode ser descurada sem grave perigo para a exploração. 

Assim, os materiais duráveis, inalteráveis, terão, segundo os locais e a sua função, 

largo emprego neste edifício. Desde o mármore ao mosaico cerâmico, à faiança, ao 

aço inoxidável, ao ferro metalizado, às pinturas resistentes e aos produtos novos que a 

química industrial nos dá, de tudo haverá que fazer largo emprego para que os locais 

apresentem por longo tempo o aspecto de asseio que é indispensável em instalações 

sujeitas a trabalho intensivo e de grande movimento de pessoas. 

VII- Dos arranjos exteriores 

A grande área de terreno limitada pelas quatro ruas não é inteiramente ocupada pelo 

edifício. Ficam livres alguns espaços que, como é lógico, devem receber arranjo 

adequado. 

Dois amplos terreiros, confinantes com a Rua Rodrigo da Fonseca, à esquerda e à 

direita da Entrada Principal, são destinados a Parques para estacionamento de 
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automóveis. Estes, como o próprio acesso à entrada principal, serão pavimentados 

com betuminosos de boa qualidade e aspecto. 

O gaveto da Rua Castilho com a Rua Joaquim António de Aguiar é, em grande parte, 

inteiramente livre de construções, pelo que será ajardinado, prevendo-se a sua 

protecção por uma grade de resguardo metálica, recuada do alinhamento do plano 

marginal. O espaço entre a grade e o alinhamento das ruas é constituído por um 

talude relvado. Esta solução, bem diferente da prevista no anteprojecto, tem a 

vantagem de não afrontar o conjunto com um muro de grande altura. 

Do lado da Rua Joaquim António de Aguiar prevê-se dois socalcos, cujo arranjo será 

sempre em parte conseguido à custa ajardinamento e de pavimentação apropriada à 

sua utilização. 

A superfície do grande terraço que cobre a garagem, confinante com a Rua Castilho e 

com o referido gaveto ajardinado, é pavimentada com lajedo e comportará, além do 

espelho de água indicado no projecto, algumas pequenas zonas também ajardinadas, 

constituídas por caixas ou alegretes, nos quais as plantas são colocadas em vasos 

envolvidos na terra, evitando-se assim o desenvolvimento do raizame de arbustos e 

outras plantas que possam prejudicar as impermeabilizações. 

As coberturas de todas as partes do edifício que ultrapassam o perímetro do bloco dos 

quartos são constituídas por terraços, revestidos com materiais impermeáveis, de cor 

apropriada, para não causar deslumbramentos quando observadas das varandas dos 

quartos. 

A escolha dos revestimentos destas grandes superfícies não está ainda 

definitivamente assente, porquanto se aguardam especificações precisas acerca da 

possibilidade de tirar partido de algumas zonas de verdura e de espelhos de água que 

não ponham em risco a integridade das impermeabilizações nem dêem ocasião a 

excessivas sobrecargas. 

A escolha do mosaico de cor é consequência das possibilidades da indústria, cujos 

mostruários ainda não permitiram fixar a preferência. 

Algumas zonas do terreno livre serão protegidas com muros baixos e grades 

metálicas, outros com balaustradas de pedra e floreiras, como se deduz no projecto. 
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VIII- Das Fachadas 

Na generalidade, as fachadas serão revestidas com cantaria, em todos os seus 

corpos, prevendo-se, no entanto, que as paredes dos tectos, entre as varandas dos 

quartos, serão revestidas com material de pequenas dimensões e fraca espessura, 

para não agravar o peso desses sapatos. 

Do mesmo modo, as cortinas daquelas varandas, a grande superfície correspondente 

à parede da escada principal e uma da parede confinante com a Rua Marquês de 

Subserra serão revestidas com material cerâmico decorativo. 

Em síntese, pode-se dizer que, em princípio, se pretende revestir as fachadas com 

materiais que não requeiram trabalhos importantes de conservação. É porém, de 

admitir que o montante dos orçamentos, dada a grandeza da obra, possa contribuir 

para as decisões acerca dos materiais a empregar. No entanto, o princípio 

anteriormente referido poderá ser extensivo à própria qualidade da caixilharia e das 

portas exteriores, para as quais se tentará usar materiais inoxidáveis, que não 

careçam de pintura e das consequentes reparações, pelo menos nas zonas mais 

susceptíveis de incomodar os hóspedes ou prejudicar o bom aspecto do edifício. 

A importância da obra a realizar, expressa, por meio do projecto, esclarece acerca das 

intenções da SODIM quanto à qualidade dos trabalhos, podendo-se afirmar que, só 

perante verbas incompatíveis com as possibilidades da exploração e da razoável 

remuneração do capital empatado em tão importante empreendimento, o critério 

venha a sofrer correcções. 

IX – Conclusão 

O projecto que se submete à aprovação superior é em todo o sentido o escrupuloso 

desenvolvimento do partido da composição do anteprojecto aprovado e confirma os 

objectivos da SODIM de realizar obra digna da patriótica iniciativa que tomou. 

Compenetrados da missão que nos cabe neste empreendimento, não só nós como os 

nossos dedicados colaboradores procurámos, à custa de toda a espécie de sacrifícios, 

sem reservas de qualquer natureza, contribuir, na medida da nossa capacidade, para 

coadjuvar que bem merece. 
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Mais uma vez queremos salientar a dedicação, o entusiasmo e o interesse 

manifestados por todos os nossos estimado auxiliares, que não se pouparam a 

trabalhos para melhorar as nossas ideias iniciais, os nossos pontos de vista pessoais, 

contribuindo, com todo o seu talento e aptidão, para o resultado conseguido. Muito 

felizes nos consideraríamos se o mérito destes excelentes colaboradores e a 

experiência profissional adquirida na elaboração deste trabalho pudessem construir, 

como é de justiça, a referência para que lhes sejam dadas oportunidades de 

realizarem obra própria, da, qual saberão dar conta com brilho para bem da 

Arquitectura e da Arte nacionais. 

Lisboa, Junho de 1955 

 
O Arquitecto 
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