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1.1NTRODUÇÃO 

Nesta abordagem é intenção estudar o pe rcurso do arquitecto Cassiano Branco e da 

sua obra enqu adrada numa época e num contexto hi stórico, t e nd o como obj ect ivo 

con hece r a sua magnitude artística e o s ignificado das suas obras para melhor as 

relac i onar co m a realidade e a cultura da s ua época . 

Este trabalho , ainda qu e e m forma de ensaio , tem t ambém a intenção de divulgar a 

s ua obra de um a forma geral, para isso foi efectuado um estudo si stemáti co do seu 

espó li o do cum ental pert ença do P elouro da Cultura da Câmara Muni cipa l de Li sboa, 

in st ituição que muito con t r ibuiu para to rna r possível est e traba lh o at ravés da 

generosa disponibilidade de todo s os que de alguma forma pod eri am co l aborar nas 

diferentes fases da in vestigação 

Ao lon go do processo de investigação , foi possível co nsultar todo o espó li o do 

arquit ecto , e é oportuno ref erir , ainda que sucintamente , que no seu espólio se 

enco ntram peças desenhadas e escritas surpreendentes . Para dar uma v isão mai s 

ala rgada e uma image m mai s objectiva do seu trabalho ao log o de vá ri as décadas 

foram elaborada s fichas para cada projecto , ordenadas por t emas, co m referê ncias 

bibliográficas de autores vários . 

Refere -se ainda que a sua obra não se esgota no s projectos aprese ntados na s 

referidas fichas , no se u espó lio enco ntram-se ainda vá rios documentos particulares : 

art igos d e jornai s e rev ista s , correspo nd ência recebid a e exped id a de carácter 

pa rticul ar e profissional , sa li entando-se alguns remetentes e destinatários co m o 

Henriqu e Gaivão , Norberto Lopes, Biagio Fiora e a filha Maria Eli sa Branco , 

"co lecções diversas" sobre ed ifi cações romanas e medievais para utili zar no livro 

que pretendia editar. 

Foi possível ai nd a verifi car a exist ência de documentação técn i co -especí fi ca 

referente a estudos sobre umas no va ponte; estud os para o Rossio e seu 

enqu ad ram ento (fotomontagens , desenhos, e pintu ras sobre fotografias e g ravuras) ; 

estudos sobre s ismo logia , onde se enco ntram marcadas f a lha s t ect óni cas , regiões 

sísmi cas, apo ntamentos manuscrito s com res umos de bibliografia; estudos sobre o 

Teatro Rom a no , co m plantas de lo ca lização das ruína s do Teatro Romano d e Li sboa 

e esboços para a s ua reconstrução ; estudo s sobre a arquitectura rom âni ca em 

Portug al co m estud os manuscritos com indi cação da data de const ru ção ; est udos 

urbanístico s co m entrev istas dada s por Cassi ano sobr e a cidade moderna . 



podemos verificar ainda que o trabalho d e Cassiano englobou um a pesquisa 

alargada: a co mprová-lo, a im e nsid ão d e recortes e revistas focando tema s d iversos 

de conteúdos muito het e rogén eos, tais co m o: art es plá sticas, arquitect ura antiga e 

moderna, arq uitectura funerária, arquitectura habitacional , arquitectura moderna e 

religiosa , art igos técnicos e científicos , sobre barragens , prédio s e pontes, edifícios 

de comércio e indústri a , edifícios públicos e admini strativos, memoriais e 

monumentos come morativos, urbani smo , viação e transportes, eq uipamentos 

turí sti cos e recrea tivos, parque s j ardin s e fontanário s estruturas e m at er ia is d e 

co nstru ção lit era tura infantil e humorísti ca, mobiliário e decora ção de interio res, 

relógios , máquinas fotográfica s e apa re lho s ópti cos, trabalho s artísticos em m etal , 

joa lhari a e numis mática , e ainda assuntos vários co m t emáti cas que vão desde a 

fotografia publi c itá ria at é acon t eci m entos e personage ns históricas. 

Para t ermina r não se poderia deixar de fazer referência aos est udos ef ect uados pelo 

arqu itecto para o Portugal dos Peq uenitos, tra ba lho esse não a nali sado no prese nte 

estudo dadas as suas características muito part i cul are s, que implica ri a certamen t e 

uma abo rdag e m diferente da pretendida , co ntud o não se pode deixar de referir dada 

a dim e nsão do s se us estudos prelimin ares, qu er bibliográficos quer de campo, bem 

como a qualid ade do s desenho s qu e refl ect e m de forma objectiva a evo lu ção do 

projecto. Efectivamente est e proj ecto envolve u o arquitecto dura nte dua s décadas 

de 40 a 6 O e é o tra ba I h o co m m a i o r núm ero de doeu m entos no espó I i o pert e nce nte 

ao Arquivo Histórico da Câmara Muni c ipa l de Lisboa e curi osa mente o úni co de que 

a família aind a possui e lementos. 

No t raba lh o d e Cassi ano Branco é possível verificar as expe ri ênci as art ísticas e as 

relações c ultura is v ividas por e le para melhor as integrar na sua persona l idade 

excepcio na l q ue tem refl exos na obra construíd a pelo arqu itecto ao longo da sua 

vida. 

Na sua obra vemos o d esejo co nst ant e d e ino va r , o se u tra ba lho mostra li ções 

actua is e e ns in am e nto s de um a lin guagem coe rente e obst in ada capaz de 

interpretações profundas . 
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2. BIBLIOGRAFIA E CRONOLOGIA 

2. 1.NAS CIMENTO E FORMAÇÃO 

1897 

Cassiano nasce a 15 de Agosto em Lis boa, na freg ues ia d e S . José. 

o pa i , Cass ian o José Bran co, é oriundo de A lcáce r d o Sa l , e a mãe, Ma r ia da 

Ass un çã o , de Cast e lo d e Vid e, mas esta belece ram-se em L isboa co m comérc io de 

perfum ari a. 

1900 

Os pais compram um (segund o) est a belec imento, próx im o da igreja de S. Pa ul o. 

1907 

Freq uenta a Esco la Of ic ial P rim ária junto à Calçad a d a G lória . 

Co nh ece o f utu ro E ng . 0 Áv il a do A marai. 

19 10 

Cassiano Branco t em 13 anos. 

Mora na R. de S. J osé e frequ enta a Escol a Aca dém ica , ond e se torna amigo do 

f uturo Eng. 0 Ávi la do A marai. 

1912 

Cass iano Bra nco faz a sua prim e ira m atrí c ula na Esco la d e B elas-Artes d e L isboa. 

Inscreve-se na EBA L , em: 

Dese nh o Li near Geomét ri co e P ri ncípios d e Perspectiva ; 

E lementos d e Dese nh o d e F igura do Relevo; 

Dese nh o d e O rn at o do Re levo . 

Mora na Ru a das Pret as, n°15. 

1913 

Em Julh o, Cassia no Br anco t ermin a o se u prim e iro ano de frequênci a da EBAL. 

É aprovad o em Dese nh o Lin ear Geo métri co e Pr in c íp ios de Pe rspect iva , com onze 

(11 ) v alo res. 

Não obt ém c lass if icação em Dese nh o de F igura. 

É re provad o em Dese nh o d e Ornat o. 

Em O ut ubro , Cassia no Bra nco re nova as inscrições n as disciplinas em que 

rep rova ra. 

Nove mbro: Cass ia no Branco é casti ga do com a suspe nsão d as aul as po r quat ro d ias. 
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1914 

Julho: Cassiano é aprovado na disciplina de Desenho de Ornato com 14 valores. É 

reprovado pela segunda vez , em Desenho de Fi gura . 

outubro: abandona a EBAL e passa a frequentar o Ensino Técnico - Industrial. 

Na EBAL , prosseg uem os estudos Jorge Segurado , João Antunes e Vasco Sant 'ana , 

entre outros . 

1915 

Cass ian o Branco , paralelamente à assistência das aulas , trabalh a com o pai na 

gestão de uma pequena fábrica de perfumaria , em Queluz . 

1917 

Dezembro: Cassiano Branco casa com Maria Elisa, uma jovem do círcu lo de amigos 

da família. 

Trabalha num Banco , paralelamente à colaboração com o pai nos negócios . 

1918 

Na sce a única filha de Cass iano , Maria Elisa. 

Traba lha num Banco , continua a co l aborar com o pai . 

1919 

Vai a Paris e Bruxelas . Termina o Ensin o Técnico - Indu stri a l. 

1921 

Vai a Amesterdão , onde compra o Tratado de Vitrúvio , da edi ção de Pérrault , d e 

1681 . 

De regresso a Lis boa , recome ça o seu curso (Especial) de Arquitectura. 

Frequ enta e obtém classificação nas segu in tes "cadeiras" : 

Arqui t ectura Civil /C urso Especial : 12 (doze) 

Matemática ; Trigonometria; Geometria e Me câ nica : 11 (onze) 

Geometria Descri tiva : 16 (dezasseis) 

Não faz exame de História da Ant iguidade Clássica , di scipl ina que repetirá. 

1922 

Frequenta e será c lassifi cado nas seguin t es "cade iras", na EBAL: 

Arq uit ectura Civi l (2 3 parte): 13 (treze) 

Hi stória da Antiguidade Orie ntal e Clássica : 1 O (dez) 

Matemática , Cálculo Infinites imal , Mecânica : 15 (quinze) 

Composição Decorativa : "a provado" 
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História da Arte da Idade Média : 11 (onze) 

Propo sta para o Merca do Municipal da Vila da Sertã 

1923 

Frequenta e será c lassificado na s seguintes "cadeiras", na EBAL: 

Arquitectura Civil (3 3 parte) : 13 (treze) 

Teoria da Arte Mod erna: 16 (dezasseis) 

Resistência de Materiais : 12 (doze) 

Perspectiva Aplicada às Artes Pl ásticas e Composição Decorativa : aprovado . 

Tem como condiscípulos mais próximos Carlos Dia s e Raul Tojal. 

1924 

Frequenta e é c lassifi cado na s seguintes cadeiras , na EBAL : 

Arquitectu ra Civi l : 13 (treze) 

Res istência de Materiais : 12 (doze) 

Hi stória da Arte Moderna : 16 (dezasseis) 

Apresenta uma proposta relativa a uma "Piscina Coberta" , para Lisboa 

Parti cipa na hom e nagem , ao Mestre José Luís Monte iro . (seu antigo professor) 

1925 

Frequenta e é classificado nas seguintes cadeiras na EBAL: 

Arqu itectura Civil (última parte) : 14 (catorze) 

História da Arte em Portugal : 16 (dezasseis) 

Construção Civi l : 14 (catorze) 

Vai a Paris à Ex posição Universal de Artes Decora tivas . 

Iníc io do proj ecto para a Câmara Muni c ipal da Sertã . 

1926 

Frequenta e se rá classificado nas seg uintes "cade ira s" , na EBAL : 

Higiene da s Edificações: 18 (dezoito) 

Arquitectura Civi l (ú ltima parte- 2° Curso): 16 (d ezasse is) 

(ca deira s concluídas no fim do Ano Lectivo 1926/27) 

Entra para a Ma ço naria através da "Loja " de rito francês "Mad rugada ", sob o 

cog nome de Vitrúvio. 

Vi s ita Paris e Espanha . 

Va i a Inglaterra , onde procura documentar-se sobre as teorias de Ru sk in e Morri s. 
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2.2.1NÍCIO DA ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

1927 

conclusão do projecto da Câmara Muni c ipal da Sertã 

Residência para magistrados na Vila da Se rtã 

19 28 

Projecto para o "Stand Rio s de Oliveira" na Av. da Liberdad e, em Li sboa . (demolid o) , 

1929 

Atinge o g rau 7 na hierarquia ma ço n1 ca . 

É levado por António Maria Lope s , hom e m do j ornali smo e do T eatro , ao escritório 

do "Ve lh o Covões", no Coliseu dos Recreios . Al i c hegavam-lhe notí cias de An t ónio 

Sé rgi o, Ja im e Cortesão e Raul Pro ença (no ex ílio) . 

So li c itam- lh e um projecto de pequena s alterações para o Col ise u , em L isboa . 

Proposta para o Pavilhão de Portugal na Feira de Sevilha . 

Projecto para um armazém em Lucira , Ango la . 

Projecto para um armazém em Mo çâmedes, A ngola. 

Propost a d e a lt erações a efect uar no antigo Éde n Teatro, Li s bo a. 

Proj ect o de alterações nas in stala ções do Co li se u do s Re creio s . 

Primeira proposta para o Éden Teatro. Alte ra ções no antigo edifício , Lisbo a. 

Pr im ei ro projecto para um novo edifício do Éden Teatro, Li sboa . 

2.3 .PRIMEIROS TRABALHOS IMPORTANTES 

1930 

É co nt actad o p ara um projecto de co mpl et a remod elação do Éden , agora j á sob a 

responsa bilidad e do se u propri et ári o , Co nd e d e Suce na. 

Seg un do proj ecto para o ed if íc i o do Éd e n Teatro, Li sboa. 

Pro j ecto de urbani zaçã o da Co st a d a Caparica . 

Proj ecto para uma Cidade do Film e Portugu ês, Casca is . 

1931 

Seg und a proposta para um novo ed ifí cio do Éden Teatro . 

1932 

Term in a o seu "tirocín i o" e re ce be o dipl om a de arquit ecto pela EBAL. 
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Paralelamente aos planos para o Éden Teatro , elabora o proje cto de a lt erações da 

Fábrica Esperança, situada na Av. 24 de Julh o , n°126 (Li sboa). 

Em Nove mbro , inscrev e-se para co ncorrer ao lug ar de Professor da 83 Cadeira -

Dese nho Arquitectó ni co, Construção e Sa lubrid ad e das Edifi cações- na EBAL. 

Plano de alterações na Fábrica Esperança situada na Av . 24 de Jul ho , n° 126 

1931-32 

Terce i ro projecto para o edifíc io do Éden Teatro. 

1932-33 

Concorre ao lu gar de pro f essor da 8 3 cade ira (Desenho A rqu it ectón i co , Construção e 

Salubridade das Edificações) na EBAL. 

2.4.PROJECTOS DE INÚMEROS PRÉDIOS NA CIDADE DE LISBOA 

1933 

Projecto para uma Aca demi a das Belas-Artes , como . prova de co ncurso para 

professor de Arquitectura na EBAL . 

Proposta para um monum ento ao Infante D. Henriqu e. 

Projectos para moradias: Av . António José de A lm eida , n°s10 .1 4 .16 e 24 . 

Moradia na Rua Xav ier Cordeiro , n°19 . 

Préd io na Rua Eiffel , n°9. 

Prédio na R. No va de S. Mam ede, n°17A. 

Prédio na R . Rovi sco Pais, n°18. 

Projecto para um qu i osque ao c im o dos Restauradores . 

Projecto na R. Rovisco Pais , n°22 . 

Projecto de uma nova estrada que circunda a c idade la de Cascais até à ponte de 

Sa nt a Marta e para a constru ção de um molhe para barcos de peq ue na tonelagem . 

1934 

Conco rre novamente a um lugar de Professor na Escola de Bela s Artes para a 

disciplina de Desenho Arqui t ect ónico, Constru ção e Sal ubrid ade das Edifica ções. É 

preterido em favor de Luís A lexand re da Cunha . 

Projecto de urbanização dos terrenos s ituado s ent re as ruas do So l ao Rato , a 

Travessa da Barbosa e a R. das Amoreiras . 

Prédio na R . Art ilh aria Um , n°18 . 

Prédio na R . Art ilh aria Um , n°22 . 

Prédio na R . do Salit re, n°179A . 

Préd io na Av. Ressa no Garcia , n°20 . 
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Prédio na R. Actor Carlos Marde l . 

Prédi o na Av . Santos Dumont, n°76 . 

Prédios na Calçada do Desterro . 

Prédio na Estrada de Benfica , n°127 . 

Moradia na Av. Oscar Montei ro Torres, n°s28 e 32 . 

Prédio na Av. Almira nte Rei s, Lisboa . 

Hotel Victória . 

El abora um a proposta para a reinteg ração do Ro ss io . 

1935 

Mora na Rua S . Francisco de Sales , 2-1° , Lisboa 

Projecta nove edifíc ios de grande fôlego , situad os em zonas de relevo , em Li sboa: 

Prédio na Av. Álvares Cabral , n°34 . 

Prédio na Av. Á lvares Cabral , n°30 . 

Prédio na R. António Pedro , n°25. 

Prédio na Trav . Arcos S . Mam ed e, n°93E. 

Prédios no Largo de Andaluz , n°s25 e 28 . 

Préd ios na Calçada do Desterro, n°s3 e 5. 

Prédios na R . O. Francisco Manu el d e Me lo , n°s28 e 30. 

Prédio na R. Nova do Desterro , n°s7 e 7A 

Prédio na Av. da República 

2.5.A FASE "FRANCAMENTE MODERNA" 

1936 

Projecto para o Hotel Victória .( estudo prévio) 

Projecto para a E stação de Caminhos de Ferro do Lobito e Regulari zação da Pra ça 

onde ela fi ca s itu ada . 

Proposta para um Monum ento aos Morto s da G ra nd e Guerra em Sa nt a Comba Dão. 

Proj ecta sete préd ios em Li sboa : 

Prédios na Av . Álvares Cabral , n °S 14 e 44 . 

Prédios na R. Jo aquim António de Aguiar , n°s35 e 37 . 

Prédio na R. Padre António Vi eira, n°6 . 

Préd ios na R. Palmira, n .0 33A e 35 . 

Prédio na Av . Defe nso res Chave s , n°27. 

Prédio na R . Nova de S. Mam ede , n°3 . 

Barragem de Santa Catarina no Val e do Sado . 

Estudo prévio do Hot e l do Luso , a conv ite de A nt ónio Maria Lopes . 

Barrage m do rio Pon s ul em ld a nha-a- Nova. 
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Barragem do Vale do Gaio na Estremadura . 

Moradia na Av. Co lumbano Bordalo Pinheiro, n°87 . 

Proposta de alpendres para o Rossio . 

p o rt u g a I d o s P e q u e n i to s , i n í c i o d os p I a n o s . 

2.6.ENTRE O "MODERNISMO" E O "RURALISMO PORTUGUÊS" 

1938 

Projecto do Grande Hotel do Luso . 

Projecto do Monumento ao Infante D. Henrique, em Sagres . 

Prédio na Av . António Augusto de Aguiar . 

Prédio na R. Padre António Vieira . 

Moradia no Bairro do Arco Cego. 

Prédios na Av . A lmirante Reis , n°s183 , 200 e 204 . 

Prédio na Av. João XXI , n°60 . 

1939 

Vai a Ing laterra , onde observará o "Teatro de lmpinston" e outros . 

É contactado pe l o Arqto Cottinelli Te i mo para co l aborar na Expo si ção do Mundo 

Português . 

Col ise u do Porto na Rua Passos Manuel. 

1940 

Deixa o Co l iseu do Porto , já em fase de execução , por discordância com a qualidade 

dos materiais e com a técnica construtiva utilizada pe la empresa co nstrutora . 

Consu lado Fran cês no Porto. Projecto de alterações ao ed ifício antigo . 

Exposição do Mundo Portuguê s: Plano de urbanização. 

Primeiro projecto do Café Cristal, em Lisboa. (rejeitado). 

Inauguração oficial do Portugal do s Pequenitos.(mas co ntinua a elaborar os p lano s 

para o completar) . 

Início do primeiro projecto da Cervejaria Portugália . 

Segundo projecto da Cervejaria Portugá l ia , na Av . Almirante Reis . (rejeitado) . 

Projecto definitivo do Café Portugal. (demo lido) . 

1942 

Elabora o 2° projecto para a Cervejaria Portugália (que também é rejeitado) . 

Apresenta o projecto definitivo para o Café Cristal . 

1943 
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Proposta para um arranha-céus na Av . da Liberdade . 

Projecta um quiosqu e para os Restauradores . 

Envia para Moçâmedes/Angola o projecto de um arma zé m. 

1944 

Prédios d e habitação na Av . António Augusto de Aguiar, n°s19, 21 e 25 . 

Proposta para um hotel em Bragan ça. 

Prossegue os estudos e planos secto riais para o Portugal dos Pequenito s. 

1945 

Projecto para a s ua moradia na Trav . da Fábri ca das Sedas, em Li s boa . 

2.7.FINALMENTE OS PROJECTOS DE OBRAS PÚBLICAS 

1947 

Central Hidroeléctrica de Belver: Plano de Urbanização e proje cto s para moradia s do 

pessoa l administrativo . 

Primeiros estudos para o Cinema Império . 

1948 

Primeiro e seg undo projectos para o Cinema Império . (não aprovados). 

Prédio na Av. Fontes Pereira de Melo , n°25 • . 

Morre o Arqt° Cottine lli Teimo , um do s grandes amigos de Cassiano Bran co . 

1950 

Moradia na Av . Gago Coutinho , n°166 . 

Primeiro Projecto do Bar Europa na R. Nova do Carvalho , em Lisboa . 

Proj ecto para o T exas Bar . (completamente alt e rado). 

1951 

Cassiano torna- se am igo do Prof . Rui Luís Gom es. 

Projecto de a lterações do edifício antigo da Ourivesa ria Sarmento . 

Projectos para o Bar Europa . 

Prédio de habitação na Av . de Roma , em Lisboa . 

Prédio na Pra ça de Londres , em Lisboa . 

Café Londre s, em Lisboa . 

1952 

Proj ecto de alterações ao Texas Bar (Lisboa) . 
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Projecta o interior do Café Londres . 

Projecta um prédio de rendimento para a Rua de Campol id e. 

segundo projecto do Bar Europa . 

Barragem de Pra ca na : arranjo urbanísti co para o pessoal administrativo . 

1955 

3o concurso para o Monumento ao Infante D. Henrique em Sagres (a equipa de que 

Cassiano fa z parte fica em segundo lugar) . 

1957 

Projecta , por so li citação do Dr. Bissaya Barreto , um ed ifício para a Figueira da Foz. 

Cassiano Branco faz parte do Secretariado de apoio à ca ndidatura do Gen . 

H u m b e rt o De I gado . 

Prédio na R. dos Navegantes . 

Proposta para o Hotel Infant e de Sagres na Praia da Rocha . (Não aprovada). 

Propo sta para um novo edifício da Sede da Junta Nacional do Vinho , em Lisboa. 

(não aprovada). 

1958 

Ca ssiano Branco desenha um painel de apo i o à eleição do G en . Humberto Delgado. 

O mesmo é mandado retirar do Ros sio pela PIDE . 

Chefe de propaganda da campanha do General , é preso pela polícia po líti ca a 12 de 

Junho , Humberto Delgado , em carta enviada ao Presidente da Repúbl ica , in surge-se 

cont ra a prisão de Cassiano Branco entre outros . 

Proposta para uma ponte sobre o Tejo . 

1960 

Cenário s par a um fi lm e de temática históri ca - cartõe s. 

1961 

C o n c I u í do o P o rt u g a I dos P e q u e n i tos . 

1963 

Proposta de um "edifício-tipo" para o Grémio do Comérc io em Torres Vedras e 

Sobrai de Monte Agraço . 

Restaurante em S . Pedro de S intra. 

1964 

Anteprojecto de alterações para o ed ifício dos CTT, em Coimbra (não teve 

seg uimento). 
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1964- 1969 

Projecto para o posto fronteiri ço de Ga legos, em Marvão . 

Estudo para um edifício na Rebe lva. (Parede). 

1965 

Proposta para o Banco de Portugal . Agência em Évora. 

Propo sta para o restaurante Furnas Lagosteiras , no Guincho . 

Ap re se nta um projecto para uma Agência de Turismo, em Ga legos. 

1969 

Apresenta o projecto final da Estação Fronteiri ça de Galegos (estudo iniciado em 

1964) . 

Projecto para os CTT de Portimão (iniciado em 1964-não aprovado) . 

Proposta de um ed ifício para a Parede , Rebelva (Cascais). 

1970 

Morre a 24 de Abril e vai a enterrar para o cemitério do Alto de S. João . 
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3.TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS 

3.1.0 MODERNISMO 

Ao estudar a obra de Cass iano Branco convém enquadrar, em termos genéricos , o 

panorama arqu itectón ico ao níve l eu ropeu, no período que coincidiu co m o 

na scimento de Cass iano , a s ua formação académ ica 1), e o iní cio da sua act ividade 

profissional , e que correspo nde à transição do modelo académico francês para o 

modernismo . 

No período denominado de Mod ern ismo resumem-se as correntes artísticas qu e, na 

últ ima década do sécu lo XIX e na primeira do sécu lo XX, se propõem int erpreta r , 

apo iar e acompanhar o esforço progressista , económico e tecnológico da civ ili zação 

industr ial. 

O estilo moderno exigia muito mais do que uma simples reforma na gramática e no 

vocabulário arquitectura l para tirar partido das qualidades expressivas das novas 

técnicas e materiais de construção que a engenharia lhe tinha proporcion ado(. .. ) e a 

teoria arquitectural estava estritamente ligada a ideias de reforma da sociedade. 2) 

As tendências modernistas têm em comum vários aspectos: 

a vontade de re lacionar a arte co m a s ua época e a renúnci a à in ova çã o de 

modelos cláss i cos, quer na temática quer no est ilo ; 

desejo d e d im inui r a relação entre as artes "ma i ores" e as "a pi ica ções" a os 

diversos campos da produção económica ; 

a busca de uma fun ci ona lid ade decorativa; 

a aspiração de criar uma linguagem internaciona l europeia ; 

esforço em interpretar a "espir itu a lid ade" redimindo o factor in dustri ali zação. 

Deste modo , mi sturam-se na s correntes mod ernista s, muita s vezes d e man eira 

confusa , motivos materialistas e espiritua li sta s , técnico-científicos, poéticos , 

humanitários e sociais . Por vo lt a de 191 O, quando ao entu s ia s mo pe lo progresso 

indu stria l sucede a consciênc ia da tran sformação em curso na s própri as es truturas 

da vida e da act ividade socia l , formam-se no in terior do Modernismo "as vanguardas 

art ísticas" preocupadas em moderni zar ou actu ali zar , e em revo lucionar 

radica I mente as modal idades e finai idad es da arte. 

A di sc iplina qu e estuda o desenvolvimento da cidade - o urbanismo - formulou- se 

nos séculos X IX e XX , como ciênc i a mod erna, res ult ante da convergê ncia entre 
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diversas disciplinas (sociologia, econom ia , arquitectura), e não deve se r co nfundid a 

co m a an ti ga arquit ectura urbana . Ela s urgiu da necessidade de res olver os graves 

probl ema s det erminados pela modifi cação do fenómeno urbano , devido à " revo lu ção 

industrial " , e pe l a conseq uent e t ransformação da estrutura social , da economia e do 

modo de vida. Os primeiros urbanista s reconh ece m as dificuldade s da c idad e pré 

industr ial se adequar ás exigê ncias de uma s ociedade industrial. O que ain da hoje 

impede a formação de cidades estruturalmente modernas é o contraste entre uma 

tendência conservadora, que vê o problema em termos qualitativos e propõe 

soluçõ es de compromisso, e um a tendênc ia reformadora , que vê o problema em 

termo s estruturais e propõe soluções rigorosas. A tendência reformadora é a do s 

urbanista s, a conservadora é a dos governantes, quase sempre ligados aos 

interesses da especulação dos so lo s e do s imóveis urbanos . A história do urbanismo 

é , portanto , a história do conflito entre uma ciência voltada para o interesse da 

comunidade e a aliança dos interesses e privilégios privados. 3) 

O contraste é ev id ente : por parte do pod er, procura-se a imagem de um a cid ade, 

co m os se us "monumentos" moderno s e suas perspectivas espectaculares, qu e sej a 

a imagem da autoridade do Est ado ; por parte do s urbanistas, pret end e-se 

transformar a c idad e " nova ", respe itando na c id ade antiga o documento hi stóri co , no 

amb iente de sociedade integral e org âni ca , onde a c lasse operária sej a co nsiderad a 

não como in strumento mecâni co de produção, mas co mo parte da co munid ad e. 

No início do séc ulo XX, T . Ga rni er 4) coloca o prob lema de m aneira radi ca l ao 

projectar uma "cité industrie l le" dedicada á fun çã o industri al. Apesa r d e se tratar 

ape na s de um projecto sem sequência , não deixa de se r importante poi s: 

parte do prin cíp io que a f un ção é a úni ca determinante da est rutu ra u rb ana ; 

demon stra qu e, na época industri al , a soc iedade se deve organ izar de acordo co m 

a fun ção; 

defend e qu e os traba lhadores são os verdade iros "c id adãos da c id ade do 

trabalho "; 

defend e o prin c ípio da in compatibilid ade entre a estrutura com unit á ri a da cida de 

tradicional e a estrutura d a c id ade na épo ca indu strial. 

Seg undo Manu e l Fernandes de So usa e Fran cisco Barata Fernande s, presume-se 

que Cassiano Branco , tendo f eito viagens a Paris con he cia, o trabalh o de To ny 

Ga rni e r , poi s exist em algumas afinidades com a proposta para a so lu ção urbaníst ica 

por e le ap rese ntada para a Costa da Capari ca. 

Efectivamente a centralidade da ma lh a reticulada preconizada e a opção de esca la 

do s espaços urb anos são similares. Garn ier leva no entanto , o desenvolvimento do 
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conceito da sua cidade até ao projecto, pormenorizando os seus edifícios e 

inventando mesmo terreno e a paisagem que envolve o seu modelo . 5) 

com o betão surge uma nova vertente na arquitectura, as experiências de Tony. 

Garníer e Auguste Perret relativamente à "arquitectura do betão armado ", tinham 

introduzido duas vertentes fundamentais da questão: a "consciência clássica" do 

tratamento a dar ao novo material (Garníer, que estudou em Itália, entendera 

perfeitamente as afinidades entre as duas lingu agens: a linearidade, a morfologia , o 

sistema pilar-viga-laje , e desenvolveu esse campo nas suas obras (. . .)) , e o "espírito 

técnico " necessário às experiências arrojadas a realizar, sem as quais não era 

possível avançar, para além de uma certa ingenuidade teórica (e Perret, engenheiro 

de formação , partia da so lução do problema técnico , atingindo assim uma clareza de 

soluções de outro modo impo ssíveis.) 6) 

Após a Primeira Guerra Mundial, Gropius, Oud, Le Corbusier foram os primeiros 

arquitectos que co locaram explicitamente a questão do projecto do espaço urbano 

como preliminar e prioritária em relação à arquitectura: a tarefa do arquitecto é 

projectar o "ambiente ", e este resulta sempre de vários elementos coordenados. 7) 

Entre 1890 e 191 O a passagem da arqu it ectura tradicional para o urbani smo co mo 

arquitect ura da cidade, não é imposta, processa -se no interior da pesqui sa art ística , 

através de um desenvolvimento histórico . O "modernismo" arquitectónico combate o 

ec l ecti smo dos "estil os históricos ", não apenas por falso histericismo , como também 

pelo seu carácter of ic ia l , que implica a ideia de uma cid ade representativa da 

autoridade do Estado; o que se pretende , pelo contrário , é uma c id ade viva ligada 

ao espírito d e uma sociedade activa e moderna . A arqu itectura não pod ia m ante r- se 

v in culada a um repertório de formas despidas de s ignificado , mas devia adequar-se 

ás novas formas através das qua is a sociedade expressaria o se u sentimento do 

prese nte. 

A polémica entre engenheiros e arq uitectos transforma-se em contrapos ição en t re 

arqu it ectura moderna , enquanto arquitectura da "s ociedade ", e a arquitectura 

académica, enq uanto arquitectura das "instituições". A ideologia modernista opõe-se 

também à tétrica desolação das cidades deturpadas pela na sce nte industriali zação 

Contra esta assustadora degradação da c idad e , Ruskin e Morris defenderam a id eia 

da cid ade-paisagem. 
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3.2.ART NOVEAU 

Na Europa os "esti los revivalistas " estavam a ser contaminados por um movimento 

con hecido pelo nome francês "Art Nouveau" mais tarde como "Modern Styl e" ou em 

português Arte Nova. 

A arquitectura do "Art Nouveau" deriva em grande parte da ideologia de Morri s , e 

assim se liga a toda a problemática da produção: incluindo móvei s e adereços 

decorativos . Estabelece-se uma continuidade estilística entre o espaço int erno e o 

espaço externo, também favorecida pelas novas técnicas que , superando a rela ção 

estática tradicional , permitem que o vazio prevaleça sobre o cheio. 

Morri s proclama : Não quero arte só para alguns tal como não quero a educação ou a 

liberdade só para alguns(. . .)Morris é um verdadeiro profeta do século XX 8) sonhava 

com uma renovação da sociedade . 

Como artista, talvez Morris não tenha conseguido ultrapassar os limites que a sua 

época lhe impunha , mas como homem e como pensador conseguiu .9) 

Apesar do se u desenvolvimento hi stórico , o movimento "A rt Nou veau" perde 

progressivamente o carácter ornamental de acréscimo em favor d o ca rácter 

funcional que lh e está associado, contudo não nos podemos esquecer que para 

Ruskin a "poesia" da arquitectura reside inteiramente no ornamento.1 O) 

3.3.GROPIUS E A BAUHAUS 

Gropius considera -se um continuador de Ruskin e de Morris. 11) 

Walter Gropius , 12) um dos mestres da arquitect ura do séc ulo XX , após os estudos 

em Muniqu e e Berlim, entrou em 1907, para o estúdio Berhens , e em 191 9 ini c iou a 

s ua act ividad e autónoma. O se u primeiro traba lho importante 13), em 1911 , 

ass inalou um marco na uti l ização do vidro e do aço na construção c ivi l . Nesse 

edifício , a estrutura metálica sustenta tanto os pisos como as paredes, revestidas a 

painéis de vidro . 14) 

Em 1918 , é nomeado director da Escola de Artes Aplicadas e da Academia de Arte 

do Grão Du cado da Saxónia , por s uge st ão de Henry Van de Velde , 15) qu e fora o 

director antes de guerra. Em 1919 , Gropius reuniu as duas escolas sob o nome de 

Das Staatliche Bauhaus, em Weimar, este facto foi de grande importância na medida 

em qu e evidenciou a intenção de Gropius de unir artes e ofícios: ele sustentava que 

o artista e o arquitecto também deveriam ser artesãos, segundo as t eo ri as mais 

defendidas do "A rt Nouvea u", contudo G r o pi us considerava a máquin a a penas um 
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objecto de aperfeiçoamento do artesanato , ao contrário de Morris que considerava a 

máquina seu inimigo. 16) 

Entre as matérias de estudo da nova esco la in c lui-se , de facto, a produção 

industrial. Assim o ensino da Bauhaus não foi orientado para as artes pl ásticas , ma s 

dirigido para a elaboração de protótipos para a produção em série. O artista deste 

modo , transforma-se em industrial designer, produz o protótipo com as mãos , 

dirigindo a linha de produção. A lém das máquinas , eram também obje cto de estudo 

materiais diversos , de forma a descobrir a atitude criativa dos a lun os perante os 

próprios materiais. As aulas teóricas uniam-se a essa prát i ca , numa síntese de 

grande estímu lo criativo. 

Mas a ideologia aberta e revolucionária que inspirava a escola suscitou a violenta 

oposição dos grupos conservadores, e foi acusada de socialismo . Assim , em 1925 , 

Gropius foi obrigado a fechar a escola. Várias cidades então disputaram a Bauhaus , 

mas foi em Dessau , que se fixou uma nova sede . Com a mudança de sede , mudaram 

também os programas da escola , renunciando ao sistema primitivo , de um professor 

para a teoria e outro para a prática. 

Em 1934 , depois de trocar a Alemanha pela In g laterra , os projectos de Gropiu s são 

marcados por um excessivo racionalismo funcionalista e pela utiliza ção d e materiai s 

modernos (vidro , aço , betão) e princ i pa lm ente por grandes paredes envidraçada s 

para aproveitar a iluminação natural . 

Considerando o Art Deco como uma evolução da Arte Nova, pois esta já tentava uma 

revolução da linguagem construtiva podem-se equacionar conforme se verificou dois 

pó los desse desenvolvimento, em Inglaterra com William Morri s (relacionamento 

entre a arte , a indústria e artesanato) e na Áustria (1890-191 O) influenciada pelas 

novas experiências alemãs de Deustcher Werkbund . 

A linguagem destas duas linhas é profundamente diferente; a ligá-las apenas a 

época e uma procura de renovação ; interessa-nos especialmente o sector 

germânico, porque a estrutura formal da sua linguagem vai impor-se além-fronteiras 

e, esgotadas as inovações do caminho proposto por Horta, influenciar largamente a 

arquitectura e artes decorativas da Europa Ocidental, nomeadamente da França ; 

aqui, provavelmente, bebeu a arquitectura das «artes decorativas» em Portugal as 

suas mais directas influências, e através deste percurso Áustria-França se poderão 

entender melhor as suas características formais . 
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Detenhamo-nos um pouco na caracterização dessa linguagem, praticada por 

Wagner, Olbrich ou Hoffmann: eles vão contrapor a um eclectismo exausto um novo 

entendimento da relação entre a decoração e arquitectura: no eclectismo, a 

decoração surgia como um "encobrimento " da estrutura convencional, chegando por 

vezes a assumir o nível de "segunda forma " tornando irreconhecíve is relações 

estruturais ou volumétricas, caminho que necessariamente conduzia a um beco sem 

safda . Mas os arquitectos austrfacos e alemães tinham descoberto um novo 

interesse pelas formas elementares da construção e, interessado s no se u estudo e 

nos problemas assim colocados, não podendo por outro lado abandonar o uso dos 

elementos decorativos (herança da prática arquitectónica do século anterior, a que 

só A . Loos, caso extremo dessa escola, vai escapar totalmente} , vão dar um papel 

diferente a esse decorativo : o de evidenciar as relações volumétricas, estruturais, 

através da simplificação e geometrização des se decorativo, portanto 

necessariamente , da sua planificação nas superfícies construtivas. E aqui surge a 

preferência por materiais como o mosaico cerâmico , o vitral ou o próprio estuque, 

que permitem mais facilmente transformar os valores volumétricos em s uperfície s, 

em baixos relevos, em cor ou em luz . 

Um caminho importante é assim aberto: cada vez mais é possfvel pôr em causa os 

elementos construtivos e as suas relações , evidenciar a modernidade das estrutura s 

e da s forma s, pois elas são cada vez mais visíveis e claras . 

Este movimento que como vimos se divulga em França , revoluciona naturalmente as 

artes decorativas, criando um estilo próprio que tem uma importância básica na 

evolução da arquitectura. A divisão tem como fulcro as manifes taçõe s da arte 

decora tiva moderna em França, nação que se não foi a mais fecunda ne ste campo 

foi talvez a m ais característica e aquela que maior influência exerceu na renovação 

decorativa moderna em Portugal. 

O primeiro período , que vai até 1880 aproximadamente, é conh ecido por uma série 

de nomes: Modem Style , Floreal, Liberty etc., O segundo que vai até 1925, tendo o 

seu auge e de c línio na Exposição de Artes Decorativas em Paris, em 1925 é 

ordinariamente designado pela expressão Artes Decorativas. 

De facto , também nesta exposição surge já o pavilhão do Esprit Nouveau , peça 

fundamental do movimento moderno, com uma perspectiva da relação arquitectura

decoração completamente diferente .17) 
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3.4.CONTEXTO 

um co njunto de factores tecnológicos, económ icos e soc iai s associado s à Primeira 

Grande Guerra , determinou a figura profissional do arquitecto como projectista do 

es paço urbano . 

Nest e período surgem problemas relacionados com a ex plora ção do so lo urbano , 

seg undo os procedimentos operat ivos tradicionai s, opondo-se , aos no vos métodos 

de projecto, às nova s tecnologia s e às forma s arquitectónicas. Essa oposi ção não 

nasce, como no pa ssa do , de um verdadeiro apego às tradi ções, no séc ulo XX , 

se mpre que se defende a "tradição c lá ssica" da arquite ctura , ent end e-se que se 

pretende defender o direit o à exp loração especu lativa , em detrimento do dever de 

utili za r funcionalmente o so lo urbano . O c lassicismo adoptado como arquitectura 

oficia l do fas c ismo na Itália e do nazismo na A lemanha não tem o menor fund am ent o 

na arquitectura c lá ssica, pressupondo pelo contrário, uma total ignorân cia desta . A 

luta pela arquitectura moderna foi por conseguinte uma luta política , mais ou menos 

in se rida no conf lito ideológi co entre forç as progre ss ista s e reacc ionária s , prova-o o 

facto de que, l á onde as forças rea cc ionária s tomaram o pod er e sufo ca ram as 

fo rças progress istas (como o fascismo na Itália , o nazi s mo na A leman ha , o 

predomínio da burocracia de estado sobre os movimentos revolu c ionários na URSS) , 

a arquitectura moderna foi reprimida e perseguida . 

A arquitectura moderna desenvolveu-se , em todo o mundo segundo alguns princípios 

gerais: 

a prioridade do planeamento urbano sobre o proj ecto arquitectónico; 

o máxi mo da economia na utilização do so lo e na co nstru ção ; 

a rigorosa racionalidade das formas arquitectónicas, entendidas co mo ded uções 

lóg icas "efeitos" a partir das exigências objectivas "causas "; 

o recurso sistem áti co à tecnologi a indu strial , à pré fabri cação em sér ie , isto é, a 

progressiva industri a lização da produ ção de t odo o t ipo de objecto s re lativos à vida 

qu otidiana ( desenho industrial) ; 

a concepção da arquitectura e da produção indu strial qualifi cada com o f actores 

condicionante s do progresso socia l e da educação democráti ca da comunidade . 
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3.5 .ARQUITECTURA MODERNA 

No âmbito da arquitectura moderna , distinguem-se diversas formu l ações 

problemáticas e or ie ntações , rel ac ion adas com s ituações objectivas, sociais e 

cu lturais. Assim , é possíve l perspectivar: 

a) Um racionalismo formal, que possui o seu centro em França e tem à frente Le 

Corbusier; 

b) Um racionalismo metodológico-didáctico, que possui o seu centro na Alemanha , 

na Bau haus , e tem à frente W. Gropius , 

c) Um racionalismo id eo lóg i co - o Construtiv ismo soviético ; 

d) Um racionalismo formalista- Neoplasticismo holandês ; 

e) Um racionalismo empírico dos pa íses escand in avos , que tem o seu máximo 

expoente em A. Aa lto ; 

f) Um rac ion ali smo orgânico americano, com a personalidade dominante de F . L. 

Wright. 

Numa breve cons id eração sobre cada uma das formulações pode-se ver ifi car : 

a) Um racionalismo formal 

O fundamento do racionalismo de Le Corbusier é cartesiano , el e próprio o dec lara , o 

seu desenvolvimento é ilumini sta do tipo rousseauniano. O horizonte é o Mundo , 

contudo, para Le Corbusier o ce ntro da cu ltu ra mundial , cont inu a a ser a Fran ç a. 

Cons id era a sociedade fundamentalmente sadia , e a sua ligação com a natureza 

orig in ária e ilimitável. O urbanista arquitecto tem o dever de fornecer à sociedade 

uma condição " natural" e ao mesmo tempo "raciona l" de existência , mas sem deter o 

desenvo lvimento tecnológico , pois o destino natural da sociedade é o progresso. Ele 

transformou o problema do urbanismo e da arqu itectura num dos grande s prob lemas 

da cultura do sécu l o XX . A forma artística é o resu ltado lógico do "problema bem 

formu lado" , a prova disso são os navios a vapor , os aviões cuja forma corre sponde 

exactamente à função. 

O fascínio da cidade do automóve l divulgado por Le Corbusier- "Um a cidade feita 

para a rapidez e feita para o êxito - está evide nt ement e presente na proposta de 

Cass iano Branco, na previsão de uma rede viária sobredimensio nada e int eiramente 

utilizada a que não são a lh e ias preocupações de natureza compos it a. 18) 

Le Corbus ier encont rará a formula , pitagórica: o homem como medida de todas as 

co isas , a medida humana o "Modulor". 
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Para Le Corbus ier a Casa é um vo lum e er igi do sobre pilares (p ilo tis) , de forma a 

c ircular-se por debaixo de la , sem que o movimento da cidad e seja interrompido . O 

edifício conv ive com a natureza , o espaço interior é cont inu o com o espaço da 

natureza . Esta sua forma de pensar a arqu itectura deriva do C ubismo .19) 

b) um racionalismo metodológico-didáti co- Bauhaus 20) 

No f in al da prim ei ra Guerra Mundial, a A lemanha derrotada encontrava-se numa 

co ndi ção política , socia l e económica difíci l. Os inte lect uais re ivindicavam e 

realizavam uma rigorosa autocríti ca da soc iedade e da cu ltura alemã: exa ltou -se 

excess ivamente o mito da nação , do estado ético , da missão de domínio e guia 

atribuída pe lo destino à raça germân ica, era necessário opor a este irracionali smo 

po lí tico, um racionalismo crítico que argumentasse co m todos os co ntraste s e os 

reso lvesse pela lógica . A prova de que o funcionalismo arquitectón ico se int eg rava 

num contexto histórico é o facto de ter nascido a partir do Expressio ni smo do Grupo 

de Novembro (1918) no q ua l se reflectiram simul ta neame nte a co nsc i ência da 

catást rofe e a ânsia pelo renascimento de um ideal. O próprio W . Gropius que 

tomará a frente do racionalismo a lemão , participou na cri se do utopismo 

expressionista. 

À se melhança de Le Corbusier , coordena o se u programa de construir a sociedade 

mas com uma corre nt e po líti ca c laram ente determinada: a soc ial democra ci a. 

Na teoria da Bauhaus, predomina a tendência da geometrização das forma s, tod avia 

não se trata de um cânone , como no purismo francês. Poder-se ia dizer qu e a form a 

geométrica é uma forma pré padronizada , que por ser tão co mum pode-se utili zar 

independentemente do significado orig in ário , como a um signo se podem atribuir , 

co nforme as c ircunstância s, diferentes sign ificados . 

O método de projecto da Bauhaus , porém, não é um método para encontrar a f orma 

correcta é a forma que não se apresenta como adquirida mas é ca ptada em sua 

formação , ou seja , no dinamismo que a produz . Tão importante como o probl ema da 

forma (Gesta lt) é o da forma ção (Gestaltung) . Neste aspecto o racionali smo al emão 

diverge do francês, para o qual a forma deve ser rac i ona l , por corresponder a uma 

racionalidade in ata do ser humano 

Um outro grande protagonista do racionalismo na A lemanh a é Mi es Van der Rohe 

21) um arquitecto li gado a Gropius . Também para ele o racionalismo é uma utopia 

lóg ica uma utopia-hipótese co mo resu ltado lógico da ideologia do "G rupo de 
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Novembro ". Ligado à experiência neoplástica , que para e le fora decisiva, Mies 

admite apenas dois eixos estruturais, um horizontal e um vertical, e uma única 

entidade fo rmal, o plano. 22) 

Mi es defende que a poesia e a ciência equiva lem à ve rd ade, a ve rdad e ê raciona l , à 

seme lh ança da verdade t ambém a po es ia é ra c ional . Através da tecno log ia de 

produção em sé rie e le descobriu que a se riedad e não exclui o ritm o, e que o novo 

projecto é um proj ecto de ritm os em sér ie . Evidentemente , o ritmo não é 

determin ado apenas por factore s quantitativos : se assim fosse, a batida do 

metrónomo correspo nd eri a à mu sica perfe it a. Tal como na música é a qualidade da s 

notas na arqu itectura é a qualidade da s form as que desenvolve um ritmo a partir da 

sua repetição socia l . 23) O facto de se pod er criar uma arquitectura de infin ita s 

po ss i bilidades , é um grande ava nço, em relação à metodologi a de proje cto de 

Grop iu s. 

Em Portugal a influência da Bauhau s fa z-se sentir nos programa s de mai or se ntid o 

soc ial , na s pe ças de equipamento público .( .... )Esta via a qu e chamaremos 

fun cionali sta , ent endi a mais globalm ente o m étodo de proj ectar , nas suas 

implicações es pa ci ais e sociai s, embora fo sse formalmente extremam ente rí gid a, 

co m longos vo lum es par a le lep ipéd icos , e as fa ixas d e f enest ra çã o cont ínu a, os 

extremos envidraçados( ... ) 23) 

c) Um rac iona lismo id eol óg i co , o Co nst rutivi smo soviét ico ; 

Embora se t e nha de lin eado um m ovim ento de vanguarda n a Rússia desd e os 

prim ei ro s anos do século XX, este foi trava do devido às difi c uld ades eco nómi cas e 

políticas. As prim e iras acções de vanguarda arq uitectónica enqu adram -se , no 

movim ento co nstrutivi st a, derivado da s artes plásti cas. O co nstrut iv ismo derruba as 

barre iras trad i c ion a is e ntre as artes, e os pr im e iros mod e los formai s e nfren t am o 

problem a da arq uit ectura não ape nas no pl ano t eó rico . 

A interve nção de Mend e lso n é parti c ula rm ente im po rtan t e. O Construtivismo , v isa 

expressar na s forma s arquitectón i cas o din ami smo da revolução e pos sui um a fo rt e 

com pon ente expressiva. A est ética do Construtivismo pretende que todos os 

acréscimos que a rua da grande c idade traz à construção (placas, propagandas, 

re lóg io s, al to -falantes e até os elevadores interno s) sejam incluídos na comp osição 

como ponto s d e igual importân cia exactamente como fazia M ende lson para 

expressar n a forma o conteúdo do edifíci o. Num a sociedade revo l ucionária, as 
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construções, com a precisão e os movimento s de s uas forma s, constituem o símbolo 

visível da edifi cação do socialismo . 24) 

o limite da vanguarda arquitectónica soviética reside no fa cto da arqu itectura se r 

co ncebida como com uni cação. No limite em sentido funciona l e não representativo , a 

arquitectura torna-se cenográfica e formalista , de forma a dar respostas a funções 

mais ideais e imaginárias do que reais. Um a da s d ifi culdades de in ser ir a pe squisa 

arqu ite ctó ni ca no p laneamento urbano , é o facto de o no vo regime não ter cond ições 

de o implantar; situação essa qu e só acon tecerá após 1928 , no quadro da 

reorganização radical do pais . 

d) Um racionalismo formalista - neoplasticismo holandês 

Em 1917 , Th eo Van Doesburg 25),pintor e arquitecto cria um movimento de 

vang uarda , o Neoplasticismo 26) , na Holanda que possuía uma escola arquitectónica 

en t re as mais avançadas do mundo . Era dirigida por Berlag e, de iní c io neo

romântico e "mo dernista ", também atento a toda s es experiências internacionais. Ele 

promoveu a primeira ligação só li da entre a arquitectura holandesa e o exter ior, 

ant es da expos ição do mestre americano Wright em Ber lim (191 O) . O movimento de 

Stijl deixou oficia lm ente de exist i r em 1928, quando a revista interrompeu as sua s 

publicações , con tudo anteriormente já alguns expoe nte s ma is respeit ado s do 

movimento o tinham abandonado como Mondrian e Oud, não partilhando da 

orientação pessoal de Van Doesburg . Este , efectivamente, era o único que conce bia 

o Neoplasticismo como uma "va nguarda" , com o seu con junt o de programas e 

manifestos. Apesar disso, a experiência neoplástica permanece esse ncial mesmo 

para os que não co ncordavam com a linha extrem ista do mestre : De St ijl foi , de 

facto , um dos episódios-chave da história da arte contemporânea. 

Pela sua tensão intelectua l , a vanguarda hol and esa só enco ntra para lelo na 

vanguarda russa , co ntudo esta possui outras origens , pois nasce da revolta mora l 

cont ra a vio lênc ia irrac ion al da guerra que asso l ava a Europa. 

De Stijl não é uma revol ução co ntra uma cu ltura envelhecida a fim de renová-la : é 

uma revolução no interior da cu ltura moderna . 

A finalidade de Stijl, em suma, é investigar se é possível fazer arte , isto é , 

desenvolver uma actividade criativa , numa condição de imunidade absoluta (. .. )Isso 

significa eliminar todas as "formas históricas" como se procedessem de um ambiente 

impuro, sob a s uspe ita de trazerem os germes de infecção nacio nalis ta. 27) 
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Na poética neoplást ica , o simp les acto c onstrutivo é estéti co: unir um a vertica l e 

uma horizo ntal ou dua s cores el ementares já é construção. É um princípio 

igual ment e adoptado por Mondrian .28 ) 

Para Oud, por exemplo, a po ética neoplástica é uma simpl ificação rad ica l dos 

processos co nstrutivos e, portanto, uma possib ilid ade de co nstruir em série a partir 

de eleme ntos padroni zados e pré fabricados . 

Entre os arquitectos hol andeses distingue-se W.M .Dudok 29) é co ns ide rado o qu e 

ma is aprofundou a li çã o de Wright , é o caso típi co de um a ex peri ê nc i a int ernac ional 

viv id a se m sair do próprio ambi ent e natural. Com Wright , aprendeu qu e o espaço 

não é um a abstracção universa l mas é sempre um lugar co m as suas ca ra ct e rí sticas. 

Ded ica toda a sua vida a uma pequ e na cidade, Hilversum, e a sua finalidad e não é 

reformá -l a, mas ca racterizá-la . Como os antigos pintores do se u país , e le prefere as 

pequenas ve rdad e às grandes hipóteses. Sem estabelecer um prog ra ma , mas co m a 

pura evidência dos facto s, Dudok prova qu e , para se opor à indu striali zação e à 

ditadura das grandes c idades é necessár io defend er a autonomia das peq uenas 

c idades, dando um se ntido moderno às co munidad es históri cas. A sua o ri g in ali dade 

reside ju stament e em ser co nstruto r de uma cidade, da mes ma f orm a que Cassia no 

fo i class ifi cado co mo o "fazedor de cidade" . 30) 

O raciona li smo holandês em Portugal fez-se sentir através de uma v i a c ultural 

preocupada em adaptar as novas linguagens aos problema s urbano s e cu ltura is do 

nosso país esta , preo cupação que se afasta da questão meramente formal, m as que 

não a abandona de todo . Aqui podemos situ ar o t ext o de Keil do Amaral "A moderna 

arquite ctura Holande sa", escrito em 1936 e 1937, onde o autor procura um modelo 

sóci o urb ano e também arquitectónico n as cidades holandesas da época , mas menos 

interessado nas experiênc ias de vanguarda , e mais numa certa linh a de 

continuidade, de Be r /a ge ou Dudok, de fundo m ais holandês que in ternaciona lista , 

onde é mais importante a co lectividade que as experiências arrojadas, dando 

portanto maior pes o aos edifícios públicos e equipamentos, à integração de bairros 

socais nos espaços naturais (. .. ) nelas tentará introdu zir fa ctor es morfológicos de 

correcção à linguagem do modernismo, com a cobertura em telha articulada co m a 

laj e horizontal em consola, num esforço (aliás entendido, na época conturbada dos 

histo ricismos e nacionalismos para adaptar essa arquitectura a uma certa tradição 

portuguesa do co ns truir. 31) 
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e) um racionalismo empírico do s países escandinavos 

A crise do racionalismo arq uitectónico " int e rnacional " possui co mo ca usa a 

co ncepção do espaço e da soc iedade como ent idades abstractas . Há o desej o de se 

1 i b e rt a r d o n a t u r a I i s m o r o m â n t i c o e d o h i s to r i c i s m o d os " e s t i I o s" . C o n t u d o , 

elimin ando o hi stericismo , não se e limin a o problema da natureza e da história . Após 

a experi ênc ia racionali sta , o problema da natureza e da hi stória co loca-se em 

termos co mpl eta me nte diferentes : E uma dimensão totalmente diferente : a natureza 

é o local, a história o tempo de vid a. 32). 

Antes de se enfrentar a grande questão do destino da humanidad e , é necessá ri o 

resolve r a da coex istênci a: dos homens entre s i , e com a natureza. Isto não signifi ca 

propor o programa da irra c iona lid ade , co mo o racionali smo propuse ra o prog ram a da 

raciona lid ade , s ig nifi ca apenas substituir o termo "a bstra cto " racionalidade pe lo 

termo conc reto " razão ". 

Foi o que , na Europa fi zeram os arquitectos escand in avos, a começar por se u 

expoe nte , o filandê s A lvar Aa lto.3 3) "A característica fundamenta l de Aa lto" escreve 

B. Zev i, "e m comparação aos mestres de segunda geração, é justam ente a ausência 

de forma s compo sitivas, de um tom "apodíctico" e de prin cípio s teóricos " 34) 

Aa lto parti u do raciona lismo para depois se aproximar , prin c ipalm e nt e apó s 1940 , do 

princip io orgânico de Wright , o que lh e permitiu aprofundar a pesqui sa so bre os 

espaços internos, geradore s n ão só da planta , ma s também da vo lumetri a da 

construção. E necessá rio acrescent ar, porém , que a at itu de é subt ilm ent e c ríti ca e 

desmistificadora em relação tanto aos rac ionalistas quanto a W right. Os 

rac ionalistas tinham destruído vários mito s: o "mon um enta l", a arte co mo 

espiritualidade , a be la casa co mo s in al d e prestíg io social ou cu ltural . Cultivavam 

outros: a c idade funciona l para um a sociedad e, o maquinismo , o tecno log ismo , o 

espaço co mo entidade geométrica. Wright , por sua vez, tinha in vert ido o proces so 

tradicional de co nce pção arquitectónica, não projectava partindo do exte ri or , mas 

sim do interior do lo ca l da vida . Tal como para os racionalistas também para Aa lto, o 

desenho é um método de projecto tão vá lid o como a cidade. 

Uma co rrente do emp1nsmo já se manifesta va , antes de 1930 , na Suéc ia: com G. 

Asplund 35) e S . Markelius 36). Consistia essencia lm ente na e lim inação d e qualqu er 

"retórica " de co nstrução, quer fosse tradicional quer moderna na busca d e motivos 

psico lógicos profundos a partir dos quais certas morfo lo gia s ou tipolog ias se 

tornariam habituais , familiare s co mo a língua qu e se fala, no aperfeiçoamento 

desses tipo s e s ua adequação a ex igências mai s actua is reco rrendo , às in ve nções 
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mais modernas sem preconceitos. A grande co ntribui ção dos países escandinavos 

no campo do desenho só se concret izava de facto num verdade iro esclare cimento 

linguistico: a "máqu in a" se fosse executada com maior precisão , iria imprimi r mais 

precisão no projecto. Não pode, porém , modificar a raiz original do projecto , cujo 

desenvolvim ento continuaria a ser, portanto um desenvolvimento histórico . 

f) um racionalismo orgânico americano , 

Para os mestres do racionalismo europe u, o problema centra l era o urbanismo: 

integrar o proletariado industrial na comun id ade urbana. Não bastava dar-lhes 

moradias decentes , para que saíssem dos subúrbios , era preciso reformar toda a 

estrutura da cidade e da própria sociedade , transformando em unidade fun c ional a 

antiga estratificação de classes. Esta mudança histórica ex igia uma transforma ção 

radical de todos os va lores tradicionais , também na arte não só os arquitectos , mas 

todos os artistas deviam renunciar à glória da obra prima e às prerrogativas do 

génio para cumprir , como técnicos qualificados , um serviço socia l indi spensável. 

A situação americana era diferente . Não hav ia uma estratificação de classe s antiga s 

e sedimentadas, as possibilidades do indivíduo eram ilimitadas, todos podiam fazer 

um novo empreendimento indu stria l com o mesmo espírito de iniciativa e de 

aventura . 

No início do sécu lo, o problema dominante é diferenciar a cu ltura americana da 

cu ltura europe i a , anular q ualqu er resquício de co loniali smo também na arte opor os 

valores do Novo aos do Velho Mundo . Ass im enquanto na Europa dec lin a , nos 

Estados Unidos nasce o mito da obra prima do artista- génio. 

A Exposição de Chicago de 1893 marcara o triunfo do mau gosto, do ba ixo 

profissionalismo , da in sensibili dade intelectual. 

Wright 37), aluno de Sullivan com uma nova postura , não procurará dar aos Estados 

Unidos uma arquitectura à altura da europe ia, e sim uma arquitectura totalmente 

diferente . Une-se a Ruskin , a Morris ao ideal de uma harmonia ou comunhão entre 

artista e a natureza , que fora destruída pelo intelectualismo do Renascimento. Ele 

afirma que a arquitectura é pura "criação", por isso não deriva da hi stória. Enquanto 

a arqu itectura europe ia se prepara para levar às ultimas consequências o 

hi steric ismo romântico encaixando a arte nas lutas políticas em curso , Wright nega a 

existência de uma relação entre a arte e a hi stór ia , contesta o valor da história c o mo 

ordem da experiência humana. Assim afirma , impli citamente , que apenas um povo 
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como o americano , "l ivre" de história , pode rea l izar uma arte pl enamente criativa . Os 

acontecime ntos , de certa forma deram- lhe razão: as relações entre Wright e a 

Europa são um dos sinais ma is express ivos da crise cu ltura l europeia. 

Wright (como Klee na pintura) co ntribui para a união entre a cu ltura artística 

ocidenta l e orienta l , e , considerando que o entendime nto entre os modos de vida e o 

pensamento Or ienta l e Ocidenta l é uma das grandes necessidades históri cas do 

sécu lo XX, a influênc ia de Wright no mundo moderno ultrapassa o âmbito específico 

da arqu itectura e da própria arte . 

Wright não considera apenas os aspectos exteri ores da rea l idade, mas os ritmos 

internos de agregação e desenvolv imento: o princípio fundamental da arquitectura 

"orgânica " é o de que a construção deve ser natural como o "crescimento" 38) 

E um erro ver no organ isc i smo de Wright uma co ncordância com uma liberação 

desenfreada dos inst intos , com o "bruta l ismo " formal. Assim como em todo o 

pensamento ang lo-saxão e a sua respectiva termino l ogia. 

Para Wright é "orgânico " aquilo que forma um sistema: orgânica, por exemplo à a 

concepção de espaço como campo de forças, em vez de como relação de grandeza s. 

A arte portanto é o que " fo rma um sistema" entre a rea l idade natural e a realidade 

humana, entendida não só como natureza, mas também como civilização ou cultura . 

39) 

Para Wrig ht a arte é pu r a cr iação , como se nada preexistisse. Esta é a sua inovação 

na história da arquitectura: pela primeira vez a arquitectura não é pensada como 

determinante de objectos mas como acção "de um sujeito ". 

Como Gropius , Wright também acredita que o arquitecto é mais do que um 

profissiona l ou artista : o mestre com a sua sabedoria e obra , transmite aos homens 

a forma de viver uma vida mais autêntica . 

Entre 1937 a 1945 , estabe lece-se uma re lação dia l éctica entre o pensamento 

europeu de Gropius ou de Mies e o pensamento amer icano de Wright. A 

convergência é especia lmente sensível no campo urbanista. Em termos teóricos o 

princípio da descentra I i za çã o urbana através da formação de "comunidad es 

orgân icas", social e administrativamente independentes das grandes cidades , 

tornou-se a regra do urbanismo moderno, pelo menos teoricamente. 
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Num âmbito alargado pode afirmar-se que Wright inaugurou o c iclo histór ico da a rt e 

americana: a s ua arquitectura determinou toda a arquit ectura da mesma forma que 

arune/leschi determinou a orientação de toda a arquitectura n ão apenas da 

arquitectura do "Q uattro cento ". 40) Quase todos os t ema s d e pesqui sa da 

arquitectura mod erna , qu e se irá afirmar em todo o mundo após a Segunda Guerra 

Mundial , estão mai s ou meno s pref ig urados na arquitectura de Wright : 

a co ncepção do espaço co mo "criação humana ", dimensão da ex ist ência , em que 

a própria existência determina a sua actuação; 

co ncepção da arte co m "gesto", co m a qu a l se afirma s imult anea m ente a 

ex ist ênc ia indisso ciáv el do suj eito e da rea lidad e; 

adopção na imag e m artística de materiai s ou elementos extraído s d irecta mente da 

rea lidad e; 

tentação entre a operação artística e a operação t ecnológi ca; 

o pod er qu e o artista se atribui, de impor às coisas um signifi cado diferente 

daqu ele que lhe é habitualmente conferido e de transformar a obra de a rt e num acto 

que int ensifi ca e aumenta o valor da existência. 41) 

Através do enquadramento efectuado neste primeiro capítulo, pod e-se ve rifi car que 

o chama do " movimento mod erno " na arquitectura formou -se e con so li do u-se 

finalmente, entre o pós guerra e a data charneira de 1927 . Os nú c l eos polarizado res 

situavam-se no triângulo Alemanha-França-Holanda , co nfirmando a capac id ade de 

integra ção cultural e dinâmica das vanguardas artísticas da Europa ce ntral qu e 

divulgavam os valores estéticos e sociais que caracterizavam a época em ca usa. 

Neste pro cesso encontramos obviamente analogias co m o percurso arquit ect ón ico 

português , apesar das dificuldades em precisar quais os modelos da nova 

arquitectura que mais contribuíram par o seu l ançam ento entre nós. 42) 
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NOTAS 

1) Cassiano faz a primeira matricula na EBAL (1912) frequ enta o primeiro ano , 

desiste dois anos depois e recomeça o curso em 1921 . 

2) in Jan so n, H. W .- "História de Arte" ; Arquitectura do Século XX , pp .702. 

3) in Argan , Giu lio Cario -"Arte Mod erna "; O Modernismo , pp .185. 

4) 1869-1948 . 

5) in Fern a nde s, Francisco Barata e Sousa, Manuel Fernandes - "Cass iano B ran co 

uma obra para o futuro "; Sobre um postal Costa da Caparica . Praia do At l ânti co 

pormenor de so lu çã o urbanística 1930 , Cassiano Branco pp .96 

6) in Fernandes , José Manuel - "Arquitectura "; Para o estud o da arquitectura 

m o d e rn i s t a e m P o rt u g a I , E v o I u ç ã o E s t i I í s t i c a III , p p . 1 7 

7) in Argan , Giuli o Cario- «Arte Moderna» ; O Modernismo , pp. 187 

8) in Nico lau s, Pevsner - "Os Pion e iros do Des ign Moderno "; Teorias da arte, de 

Mo rris a Gropius , pp .22 

9) in Ni co laus , Pevsner - "Os Pione i ros do Design Moderno "; De 1851 a Morri s e às 

art es e ofícios ; pp .67 . 

10) in Argan , Giu l io Ca ri o - "Arte Moderna "; O modernismo , pp.202 . 

11) in P ev sner, N ico laus -" Os pioneiros do Des ign moderno "; Art e Nova , pp. 46 , 

ibid em nota 101. 

12) Berlim 1883- Boston 1969. 

13) Fábrica Fagus, em Alfe ld na der Leine (1911) , em co-autoria com Adolf Mey er. 

14) in Argan, Giulio Cario- "Arte Mod erna "; Os artistas do século XX , pp .665 . 

15) formado co mo pintor e influenciado por William Morris fo i durante algum tempo 

dese nhador de ca rtazes publicitários , mobi liário , pratas e cri stais, depois de 1900 , 

trabalho u principa lmente co mo arquitecto . 

16) in Pevs ne r, N i cola us - " Os pi oneiros do Desig n moderno "; te o ria da arte d e 

Morris a Gropiu s , pp .25. 

17) in Fernandes , José Manu el - "Arquitectura N°132 " Para o est udo da Arqu itect ura 

Mod ernista I. pp. 56 ; ibidem Carva l ho , Manu e l R io - Arqu itectura n°6 , Out . 1957 , 

Mod ern Sty le - Art Nouveau e Arte Nova - respectiva s considerações. 

18) in Fe rnand es, Francisco Barata e Manue l Fernandes de Sá - "C assian o B ranco, 

um a obra para o futuro ", sobre um posta l Costa da Caparica , Praia do Atlântico , 

pormenor de so lução urban ística , 1930, pp. 96 
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26) também chamado de Stijl , a partir do nome da revista fundada por Van Doesb urg 
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de cidade " 
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moderno" ao advento do nacionalismo, pp .62 . 
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4.TENDÊNCIAS NACIONAIS 

4.1.CONTEXTO NACIONAL 

como s ucede u ao longo de todo o anterior processo de influ ên c ia s, o "des contexto " 

na cional em relação à Europa industrializada ditou uma absorção tardia destas 

de scoberta s, e sobretudo uma atitude a lgo s uperfi cia l e ecléctica na sua ap licação e 

compreensão. 1) 

o eclectismo internacional que dominava a Europ a especia lm ente trazido para 

Portuga l de Paris onde algun s arquitectos do fim do século X IX , se tinham formado 

(. .. ) tinha entre nós um co lorido esp ecia lm ente tradicionalista ne o-romântico e ainda 

manuelino , ou marcado pela fórmula incerta da "casa portuguesa " produto do fim de 

século nacionalista. 2) 

No período que co in cidiu co m a forma ção de Cassiano na Esco l a de Belas Artes , o 

ensi no estava ultrapa ssado co m bases no mod elo fran cês, no entant o em fase de 

transição para o moderni s mo ; ao co ntrário dos se us co legas Cassi ano não part i c ipo u 

na primeira f ase do mod erno em Po rtug al. 

A lguns a rquitectos po rt ugueses da época m antinham um a lingua gem ec l éct ica , 

ou tro s acrescentavam um toqu e mai s mod erni sta co m o J .L Monteiro em Lisboa e J .L 

Marques da Silva no Porto , entre e les d es tacava-se Raul Lino com um a lin guagem 

ma is moderna e mais orgânica . 

Em meados dos anos 20 , generalizou-se um novo discurso n a arquit ectura 

portu guesa seg und o um a linha modernista-racionalista que se desenvolveria durante 

uma dezena de anos referen ciada por Le Corbusier e Gropius e também por Mallets 

Stevens. 

A nova corrente mod erna , apesar d e ex istiram j á algumas obras construíd as na 

Europa, apenas se generalizou em Portug al, a partir de 1925 so bre a influ ênc ia da 

Exposição das Artes Decorativas de P ar is. Para tal co ntribuiu o iso lam ento cultural , 

originado pelas in co mpatibilidades com Espa nha que sepa rava Portug a l do rest o da 

Europ a. A divulgação processava-se atra vés do meio acadé mi co. P ara a sua 

divulgação co ntribuíram algun s arquite ctos co mo Cristina da Silva que co nc lui o 

est ág io no atelier f ra ncês de Lal oux em 1923, Carlo s Ramos prim eiro divulgando a 

arqu itectura alemã e mais tarde co m o se u con tributo te óri co a propósito da Moderna 
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Arquitectura Holandesa e em particular pelas obras de Dudo k como a Câmara de 

Hilversum . 

Neste período destacou-se a obra de alguns arquitectos , que apesar de pertenceram 

à ge ração de Cassiano Branco , por terminarem o curso mais cedo puderam 

participar na primeira fase do Movimento Moderno na arquitectura portuguesa . 

Carlos Ramos e Pardal Monteiro 3) este sem grande convicção estética nem 

intençtJo formal, ele era sobretudo guiado por critérios de funcionalidade 4) e 

Cristino da S il va com um papel fund amenta l na determinação do estilo racional 5) 

Na entrevista que concedeu em 1971, Cristino exprime uma aproximação clara, 

ineq uívoca e pessoa l ao tema para ele o moderno : surge por via dos novos 

materiais, e pelas novas tecnologia s que eles implicam, sobretudo falando do betão 

armado. O autor atenta assim sobretudo na estrutura, e por essa via na concepção 

das linhas definidoras da obra. 6) 

Os anos trinta correspondem ao período de consol ida ção do poder po lítico , que iria 

adoptar os modelos nacionalistas europeus , das ditaduras a lemã e italiana. Apesar 

das manifestas d iferenças no p lano económ ico e cu ltura l , constitu ir iam modelos a 

segu i r po r P o rt u g a I. 

O regime procurava, nessa época, conso lidar as s uas formas de organ ização 

eco nómica e polít ica que embo ra sem uma sed imentação perfeita , referia já os 

modelos a seguir. 

Na prime ira fa se o poder necessitou de se afirmar, através de uma linguagem de 

comu ni cação legíve l e eficaz. Esses modelos estenderam-se à arqu itectura , 

procurando nos arquitectos recém formados uma imagem arquitectóni ca compatível 

com a imagem do poder. 

Seg undo Antón io Ferro" ... O Estado Novo quer reintegrar Portugal na sua grandeza 

histórica , na plenitude da civilização universalista do vasto Império ... " e ... " O 

Estado Novo apresenta o acordo e a síntese de tudo o que é permanente e de tudo o 

que é novo ... " Dele também, e como que defendendo -se da demasiada 

condescendência com a modernidade, " ... poderá dizer-se, eu sei! Que a nossa 

preferência tem ido .. . para os mais ousados, para os mais novos dos novos ... " 7) 

Na década de tri nta, não haverá uma relação de coerênc ia entre o conservadorismo 

insta lado e a expressão f orma l dominante utiliza da pelos arquitectos adeptos dos 

mov imentos modernos eu ro pe us, com os quais , alguns de les ti nham contacto 

di rectos. 
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os mod elos de arquitectura salaza ri sta tiveram seme lhan ças co m arqu itecturas de 

regimes fas cistas europeus. 

( .. . ) Sobre a a rquitectura espanho la , caso específico qu e nun ca mereceu a devida 

atenção nest e país , e cuja evolução foi tragicamente inte rrompida pela Guerra na 

sua melhor fase , referiremos apen as o paral elo nun ca mencionado da fi gu ra e obra 

de Cass iano Branco com Gutierrez Soto, bri lhante arquitecto do mod erni smo 

espan hol qu e infl ect iu a sua or ie ntação nos ano s 40 para um "c l assic ismo 

espan hol".8) 

Efectivamente tentando co mparar o percurso de Cassiano Branco co m a de Luí s 

Gut ie rrez Soto, temos d e referir a po si ção do arquitecto m ad rilen o como um dos 

arqui t ectos espan hóis que melhor reflectem a c ri se moral assoc iada à Guerra Civ il . 

Ai nd a um processo de ana l ogias re l acionam o proj ecto (co nstruído) de Soto para o 

ba lneário e piscinas "La l s la" em Madrid imp lantado numa ilha formada no Rio 

Manza nare s co m a propo sta para a Costa da Caparica em que Cassiano cria um 

am plo ca nal , paral e lo ao Atlântico e um sistema de pontes sobre o ca nal . 

Com o fim da g uerra civil esp anhola e o início da segunda g uerra mundial, abrem-se 

perspectivas para o reforço do s s istemas que, na Europa constituem referência para 

o regime português. Conso lidado este e em situação internaciona l favorável, 

clarificam -se os valore s estético s que m elhor se identificam com o p oder. 9) 

Para a afirm ação da l i ngu age m nac iona lista , o Est ado co labora com os profissiona is 

que aba nd onam faci lm ente a linguagem mod erna pr ivi legiando a ideo log ia 

dominante, co ntud o alguns t entam um compromisso entr e a lin guagem ofi cia l, a 

modernidade e a procura de raízes verdadeiras da arquitectura tradicional 

portug uesa. 1 O) 

A co memoração dos Ce nt enário s proporciona um ambiente f avoráv el para a 

afi rm ação do pod er , tendo como ponto ce ntral a Exposição do Mund o Português . 

Uma obra monum ental qu e expressava os "sup re mo s va l ores da na ção" de 

importâ ncia para todo o país , se ri a o ca rta z que traduziria "o pensamento que se 

converteu num poderoso instrumento de co esão da alm a nacional" . 11) 

A exposição forn ece os tópicos : numa organização espacia l facilmente legível, 

eviden ciam-se os valore s de monumentalidade, os atributos de carácter histórico 

nos elem entos arquitectónicos usados e a exa ltação da ruralidade como exemplo da 
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reconstituição das aldeias portuguesas. Está lançado um certo conceito de 

linguagem para servir um certo conceito de nacionalismo. 12) 

A p a rt i r d os a n o s 4 O , e s t ã o d e fi n i d os os m o d e I o s a se g u i r n a p r o d u ç ã o 

arquitectónica segu ndo as directivas do regime que serão aceites pela maioria dos 

arqu itectos da geração modernista , uma linguagem de patente monumentalidade que 

será usada quer em edifícios públicos quer em context os urbanos . 

A capital nortenha, longe da sede de poder e consequentemente em posição 

secundária, não sofre com tanta incidência o peso das iniciativas oficiais . Talvez por 

mais libertos de suje ição a que por via das encomendas estatais, quase todos os 

arquitectos de prestígio radicados no sul se tinham submetido, no Porto , alguns 

arquitectos produzem obras assina láveis quer na qualidade , quer pelo teor dos 

modelos que as informam. 13) 

A imagem de um a nova lingu agem para a arqu itectura po rtuguesa oscila entre os 

modelos alemães e ita li anos, tem ev id entes relações com a exposição, de iniciati va 

ofic ia l , da arquitectura do III Reich "Mode rn a Arqui t ect ura A lemã ", organ izada em 

1941. Pretende-se que a exposição demonstre como a produção arquitectónica pode 

servir uma ideologia, ideologia essa que , de resto , constituí evidente referência para 

o governo português . 14) E com a exposição de Roma, em 42 , esta con tribu irá para , 

ao níve l do Poder em Po rtug al , se sed im enta rem as opções de caráct er classicista , 

negando os princípios do Movimento Moderno , a qualidade formal dos projectos e o 

rigor da sua co ncepção serão altamente suge stiv os 

Na década de 40 , o estre it o espaço cu ltural português foi influ enc iado através da 

Exposição do Mundo Portugu ês por duas grandes correntes : Nacionalismo e 

Modernismo. Aproveitando as defin ições de Manuel Ta inh a a propósito da Exposi ção 

"Os Anos 40 Arte Portugu esa" t e mo s: 

Para o nacionalismo radical o mito é a ORDEM. Mito que as formas urbanas e 

arquitecturais devem exprimir como trapos da vida social («manda quem pode, 

obedece quem deve») . Daí que contraía estética e metodologicamente os valores e 

princípios do expressionismo ; entendido este como prioridade (precedência) 

absoluta da imagem sobre a forma e a sua construção; prioridade absoluta da 

aparência das coisas sobre a sua essência , da teatralidade das formas sobre a sua 

consistência; e segue(. . .). 

Para o Modernismo mito é a ORGANIZAÇÃO, empenhado como está em restabelecer 

a solidariedade entre todas as classes sociais através da Técnica e do Plano , em 
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superar o histórico conflito entre a arte e a indústria. Por isso contrai os valores 

racionais do construtivismo, ou seja prioridade abso luta da construção 

(estruturação) sobre a forma e a imagem, da moral puritana e calvinista ) sobre a 

estética - a tecnologia não se estiliza, moraliza-se. (. .. ) 

o Naciona l ismo português em arquitectura não aparece de novo na década de 40 . 

Raul Lino e seus epígonos já em 30 defendiam a ideia do "locus" e de "factus ", como 

razão poética de todo o arquitecturar. E é de notar que a ideologia da casa (à) 

portuguesa não é de imediato reaccionária mas tão somente conservadora.( ... ) 

Nesta linha , o radical-nacionalismo português reclama-se , portanto, de legítimo 

herdeiro da tradição, manualisticamente elaborada por Lino em modelos de acabada 

factura , onde mais tarde se iriam enxertar os clichés importados significativamente 

da arquitectura do nacional-socialismo alemão e do fascismo italiano .(. . .) 

o Movimento Moderno reclama-se precisamente do seu contrário, isto é, da ruptura 

co m a tradição, com os modelos do passado , como forma de assegurar a 

continuidade da História. No pressuposto de que a Arquitectura é presença visível 

da História , o que esta atesta é precisamente a infin ita vari edade e pluralismo do s 

modelos historicamente reconhecidos . Haveria pois que recomeçar do zero, e 

animados de «un esprit nouveau» partir para a edificação racional d a nova cidade . A 

sua fonte de in spiração - o l ivro - é a carta de Atenas, manifesto revolucionário 

redigido pelos bispos do Movimento reunidos em concílio em Atena s. 15) 

Cassiano praticou o Modernismo e o Nacionalismo possíveis em Portugal, onde as 

fachadas eram mais livres para a experimentação que os interiore s, nos anos 30, e 

onde essas mesmas fachadas absorvem as preocupações nacionalistas, enqua nto os 

interiores se modernizam nos anos 40. 16) 

Apesar de Cassi ano ter praticado durante duas década s uma arqu it ectura 

modernista com uma l inguagem própria , é orig i na l a pressão oficial e o contexto 

nacional do regime salazarista acabou por influenciar a sua arquitectura para uma 

v e rt e n t e q u e s e v e i o a c h a m a r " p o rt u g u ê s s u a v e " . 

"O Português Suave", nome que se deu ao nacionalismo/regionalismo desses anos 

40, ensaiou muitos tipos de ornamento num estado de uma certa experimentação , 

tendo em vista a prática "modernista " dos arquitectos antes da impo s ição do regime 

{. . .) 
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para a arquitectura em Portugal, os anos 40 foram não só uma travagem às utopias 

dos código s vanguardistas pela imposição dos códigos neoclassicistas 

monumentalistas ou pseudo - regionalistas com o objectivo de repor uma ordem 

"burguesa ", mas também uma luta para a implantação de novas teorias. 

As utopias vanguardistas dos pequenos grupos de intelectuais da Europa central e 

as teorias da Bauhaus, cuja sintaxe se baseava numa linguagem neoplástica do tipo 

de Stijl, estavam alicerçadas nos conceitos artísti cos em que a arte era um técnica 

livre de toda a ideologia e o trabalho um princ ipio de manifestação interior 

espiritual . Do ponto de vista social, preocupavam-se no arranjo de uma plataforma 

com as classes dirigentes económicas, de modo a incrementar a preparação técnica 

e a melhorar o nível c ultural do trabalhador ou seja, pôr em prática os princípios de 

William Morris: "a arte é para todos e tudo deverá participar na arte". 

Estes conceitos, constituídos numa sociedade liberal, foram destruídos pelas 

ditaduras ocidentais, resultantes das crises económicas dos fin ais do século XIX e 

princípios do século XX, obrigando os arquitectos à procura de novos países e 

novos rumos até à implantação da democracia na Europa . 

Portugal não foi alheio a esta situação, tendo sido os arquitectos forçados a 

modificar os seus código s de acordo com o regime . 

Foi um período extremamente martirizado em que os projectos eram 

sistematicamente reprovados pelas entidades oficiais até estarem de acordo com o 

pseudo monumentalismo da época. 17) 

Cass iano Branco foi sem dúvida o arq uit ecto que m a is se ntiu essa s it uação, os se us 

projectos foram sistematicament e reprovados, foi-lhe negada a participa ção em 

projectos do Est ado, daí que se tenha distinguido do s se us contemporâneos criando 

o se u próprio "formulário ". 

Com o I Congresso Nacional de Arquitectura em 1948, conclui-se a neces sidad e da 

rev isão do ensino e da política dos solos e privilegiando as habitaçõe s co l ectivas. 

Os resu ltados do congresso foram eficazes e na Escola das Be l as Artes do Porto 

através dos discípulos brasi l eiros, co mo Oscar Ni emeye r, Lú c io Costa, o en s ino 

passou a processar-se de forma mais ra ciona l , apesar de em Lisboa mai s próximo 

do poder ce ntral , os aluno s ainda co ntinuarem a lutar contra o academismo. 18) 
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Mas na prática, as influências do clima de "guerra fria ", os novo s sistemas 

capitalistas democratas e os equívocos dos arquitectos dos anos 30 a 50, através 

das suas utopias marcavam uma nova linha de pensamento, passando do 

racionalismo ao neo-empirismo e ao organiscismo, dentro de um carácter pluralista, 

consoante os países, as filosofias e os "mestres " do pensamento arquitectónico , 

tendo como objectivo uma síntese da nova liberdade. 

se por outro lado todo este processo foi uma conquista e revolução de espaço s e de 

formas, chegando mesmo à sua institucionalização, contra as ideologias 

retrógradas, por outro foi o assentar de toda uma teoria de objectos "aberto s", 

equivalente a uma fragmentação de espaço, a uma pulverização de edifícios, 

transmitidos pelas células habitacionais e loteamentos, reflexo de factores sociais 

que vêm desde a revolução francesa até aos nossos dias . 

A crise do objecto apareceu, em toda a sua plenitude, após a guerra de 39145 - em 

oposição ao tradicional em que os espaços das cidades eram caracterizados por 

espaços canais, centralizados ou circulares e os edifícios reflectiam um espaço 

organizado e estruturado através de eixos, ritmos , frontalidade de composiç ão - com 

o espaço moderno "fluído" a sua ambiguidade e as infinitas imagens . 19) 

Na década de 50 , ultrapassada a fase de recuperação imediata dos efeitos da guerra 

na produção arquitectónica , prevalece o estilo internacional como símbolo da 

arquitectura moderna . 

Os CIAM, centros a partir dos quais, durante duas décadas, emanaram as directrizes 

que pautavam a acção disciplinar de maior credibilidade e de mais vasta expan são , 

reflectirão sucessivas divergências internas cuja origem se liga, quer à temática a 

abordar, quer ao tipo de soluções propostas para os novos problemas a enfrentar. 

20) 

O Encontro Nacional de Arquitectura de 69 , realizado num período em que a 

abertura marcelista se julgava efectiva, reflectia a contradição entre duas posições 

perante a profissão: a do arquitecto que aceita a "sociedade tal como está 

organizada e administrada e responde através da sua formação, da sua profissão e 

como técnico competente .. . ao que lhe é solicitado pela administração dessa 

sociedade " e a de que não aceita esses princípios e se empenha na "intervenção 

com prioridade nos aspectos que afectam as grandes massas da população 

portuguesa .. . " e assume a necessidade de "participar activamente em todos os 

escalões do planeamento e da execução, e colaborar com a sociedade na conquista 

da própria cultura". 21) 
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4.2. ARQUITECTURA MODERNISTA EM PORTUGAL 

4.2.1.CONSIDERAÇÕES 

Depois de caracterizado de forma genérica o panorama da arquitectura ao nível 

nacional , passamos para Portugal onde as tendências artísticas à semelhança de 

épocas anteriores se encontravam desfasadas em termos de tempo. 

Para uma breve introdução sobre a arquitectura modernista em Portugal , foi 

fundamental a aná lise efectuada na Evolução Esti lística I, 11 , III , IX. 1) 

A arquitectura que se praticou em Portugal ao longo dos anos 30 , designada por 

modernista , tem características próprias e apresenta uma evo lu ção a partir dos 

modelos imediatamente anteriores. 

O termo "modernista" , na presente análise 

tendência para a renovação , assim serão 

estilística, pretende indicar uma 

designadas as situações urbano 

arquitectónicas em que é evidente a existência ou a procura duma nova linguagem 

estilística (com todas as alterações formais e espaciais que isso implique) por 

oposição à arquitectura urbana do princípio do século, herança do anterior que se 

prolonga no nosso país até meados dos anos 20, sempre dentro do quadro do 

eclectismo do hístoricismo e mais tarde dos revívalismos . 2) 

Convém esclarecer o percurso cu ltural tardio no sécu l o XX; o termo "modernismo" 3) 

em Portugal, aplica -se a esta nova fase (1900) e está lig ado em termos europeus às 

experiências dos precursores do Movimento Moderno que tem a época d e maior 

protecção entre 1890 e 1914. 

Ass im o termo não se encontra enquadrado no tempo e em Portugal aplica-se à 

arquitectura produzida entre 1920 e 1930, enquanto na Europa o Movimento 

Moderno se enquadra entre 1914 e 1927 . Fundamentado na anterior gera ção 

"modernista" entre nós , testam-se experiências de mudan ça na produ ção da 

arquitectura que pe lo facto de serem as primeiras , serão denominadas "moderni sta s" 

e não efectivamente "modernas" por falta de bases sólidas . 

Entre o princípio do sécu lo, e os anos 30 , há uma transformação gradual na forma 

de entender a produção arquitectónica , mantendo os tipos de organização espacia l 

urbana . 
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se considerarmos a tipologia dos edifícios nos finais do sécu l o XIX encontramos a 

tipologia base pa ra a habitação sobre a forma de prédio de rendimento ou habita ção 

própria, moradia ou palacete. O prédio de rendimento , talvez seja a construção mais 

frequente do fim do sécu lo, sobretudo nas grandes cidades. 

com as transformações do fim do sécu lo, a cidade herdou , em termos de desenho 

urbano , uma organização relativamente primária através da normalização dos 

quarteirões. O contributo da arquitectura foi fundamental para definir o espaço da 

cidade , os edifíc ios apresentam -se ind ependentes, influenciados apenas pelas 

caracter ísticas impostas pela função habitacional , a forma do so l o privado , e as 

caracte rí sticas do so l o público- a rua . 

Entre o prin c ípi o do sécu lo e os anos 30 , não há de facto uma ruptura, mas s im uma 

transformação gradual, nessa produção : de facto não se alteram na habita ção os 

tipos de organização espacia l urbana (o quarteirão e o l ote tradi c ional) e 

arquitect ón ica (a opos ição fachada traseiras, a distribuição interna pelo co rredor 

centra l , os quartos interiores, o saguão). 

Portanto , as transformações vão ficar sempre limit adas ao tratamento das frentes 

dos prédios, e secundar iamente das traseiras : estas vão ser as áreas de elei ção 

para todas as inova ções a introdu zir , ond e naturalm ente o entend im e nto decorativo 

das formas assume papel primordial. 

Nos equipamentos, a situação é algo diferente, e aqui veremos uma moderniza ção 

mais globalmente entendida e praticada, mas este sector é muito mais limitado , em 

esca la de realizações, que a habitação tornada, por muitos, um modo de vida, 

através do "prédio de rendimento ". 

Vamos encontrar, portanto , ao nível do prédio de rendimento , de habitação socia l ou 

dos equipamentos, duas tendências estil ísticas bem diferenciadas dentro do 

modernismo, uma a que poderemos chamar "artes decorativa s", menos 

correctamente Art Deco, outra, que diríamos "modern i sta radical " também menos 

correctamente conhecida como "neop/ástica", "cubista ". 4) 

4 .2.2.ARTES DECORATIVAS 

No principio do sécu lo co nsegue-se relacionar a arquitectura portugue sa com 

influência s europeias, pode-se cons id erar o Art Deco como uma evo lu ção da Arte 

Nova esquematizando-se dois eixos de desenvo lv im ento , um em Inglaterra co m 
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William Morr is , a nova re lação entre a arte in dústria e artesanato , e outro na 

Áustria ; a secessão v ie nense (1890/191 O) , influ enc iando depois profundamente as 

expe ri ênc ias da no va geração alemã , li gada à Deustc her Werkbund . 

A linguagem destas duas linha s é profundamente diferen te, a ligá- las apenas a 

época e um a procura de renovação, interessa-no s especia lmente o sector 

germânico , porque a estrutura formal da s ua linguagem vai imp or -se além fronteiras 

( ... ) e influenc iar largam ente a arquitectura e artes decorativas da Europa 

Ocidental, nomeadamente da França ; aqui provavelmente bebeu a arquitectura das 

artes de c ora tiva s em Portugal as s uas mais directas influênc ia s, e através deste 

percurso Áustria-França se poderão entender melhor as s uas características 

formais. 5) 

Como se referiu a situação portuguesa nos anos 20-3 0 é de grande atraso em 

relação aos movimentos europeus mais inovadore s, situação compreensíve l, se 

atenderm os às característica s pré industriais da nossa sociedade ou ao peso imenso 

de um meio socia l tradicion alis t a e pouco atreito à renovação , assim, pelo não 

domínio das novas tecnologias, pela inexistência de técnicos capazes, pe la total 

ausência de experimentação , era frequente a importação de ideias, dos técnicos ou 

dos projectos que se iam tornando necessário s. 

No cam po da formação profissional , a s itu ação d a arquit ectura era express iva do 

prob l ema num país onde a "especialização " era um co nceito novo, o pape l e a 

participação do arquitecto na "construção da c id ade " era muito secundari za nte ( .. . ) 

6) 

Ao longo de todo o séc ulo XIX, a arquitectura d os préd i os de Li sboa não consegu iu 

desfazer-se da heran ça pomba lin a. Os préd ios ch ama dos de rendimento 

caracter izavam-se por fachadas d e jane las rectangu lares , co m ou se m sacadas e d e 

espaçamento uniforme . A partir de meados do sécul o , vãos com arcos de vo lta 

perfeita e p latiband as por vezes de ba laustrada int roduziram algumas novidades , por 

i nfluência do esti lo neo cl áss ico. Mas só na viragem do sécul o, enqu anto se 

construíam as Avenidas No vas , o estilo ec lécti co e uropeu f ez a s ua apari ção em 

Lis boa s ido t endo sido substituído no dese nho da s fa c hada s por A rt Deco , no início 

dos anos 30. Tud o isto de se nhado na s pran cheta s de co nstrutores c iv is , qu e iam 

seg uindo as moda s da épo c a, com a a usência qua se total de arquitectos. 
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4.2.3.00 ECLECTISMO ÀS ARTES DECORATIVAS 

A i n t r o d u ç ã o d a s a rt e s d e c o r a t i v as e m P o rt u g a I fez-se p r e d o m i n a n te m e n te p o r 

influência francesa, e a evolução decorativa processou-se a partir dos modelos do 

eclectismo. 

Relativamente ao prédio de rendimento , os modelos oitocentistas , vinham mantendo 

até 1920 , com imensa variedade de tipologias , desde o simples prédio de azulejos 

aos complexos estilos afrancesados. 

Estes modelos vão sofrer uma evolução , numa primeira fase , a planificação da s 

pilastras e a geometrização formal ainda coexistem com uma cimalha onde sobressai 

a linha do frontão quebrado neo-romântico, ou com vãos definidos por arcos de volta 

inteira , ou com ferragens de desenho oitocentista nas varandas. 

Numa fase seguinte , o ritmo vertical é acentuado pelas pilastras , e os s inais 

conotáveis com as A.D. são mais evidentes. 

Numa fase final , os edifícios assumem coerentemente todas as características A.D. , 

desapareceram todos os elementos exteriores e é evidente a geometrização total em 

todas as linhas , formas e materiais usados. 

Assim, pode-se de uma forma esquemática apontar quais as prin c ipais 

características e tipologias da fase A.D . , lembrando algumas obras do início do 

percurso de Cassiano Branco como o Stand Rios de Oliveira, ou a primeira proposta 

do Éden-Teatro. 

geometrização e reticulação formal da fachada, através do "estilizar" de 

elementos classizantes (simplificação de elementos como frontão , cornija, pilastra , 

capitel e embasamento), 

tendência para a planificação dos elementos na fachada , significando 

normalmente uma volumetria menos acentuada, 

dominância das linhas verticais, normalmente contínuas na fachada , 

ultrapassando esta o plano do telhado, criando-se o efeito de monumentalidade, 

oposição formal entre a fachada e as traseiras - oposição técnica decorativa e 

funcional: a fachada tende sempre a representar a globalidade do edifício. 

depuração decorativa, os elementos utilizados com esse fim são normalmente 

enquadrados e submetidos a uma geometrização existente. 7) 
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A parti r desta a n á I is e e I imitando-nos experimentalmente ao prédio d e rendimento 

em Li sboa , pode-se efectuar uma classificação tipológica da s fa chada s de acordo 

com o estudo efectuado na Evolu ção Estilística . 

Tipo A, mais arcaizante , com uso abundante de pedra como revestimento exterior, 

colunatas no último piso , definindo uma varanda recu ada, ou no terraço rem atando 

a esquina; cimalha saliente , com utilização do frontão quebrado; aparecimento de 

balaustradas de pedra nas varandas; 

Tipo B fachada muito planificada, vincada marcação vertical por meio de 

pilastras, varandas pouco sa liente s, com guardas de ferro, utilização do reboco 

como revestimento , preferencialmente à pedra, cimalha menos acentuada que n o 

caso anterior, com coroamentos em pirâmide , cúpula semiesférica, rem atando por 

vezes o edifício, em casos de esquina; 

Aparece com frequência um tipo misto, englobando elementos comuns aos dois 

tipos anteriores, resultando normalmente em certo "barroquismo " decora tivo ; 

Tipo C, composição mais livre que as anteriores, superfícies lisas abundantes, 

importância do s elementos decorativos, que surgem por contraste sobre estas 

superfícies, afastamento formal de modelos classizantes, utilização dos eixos de 

simetria; 

Tipo O, integração de elementos dos tipo s anteriores como forma s ligadas ao uso 

do betão armado, normalmente varandas soltas na fachada , ou corpos contínuos 

verticais em conso la . (este tipo aproxima-se do modernismo radical, mas a 

expressão dominante na fachada é marcadamente A. O. 8) 

Para além das formas gerais apontadas , ce rto tipo de elementos e materiai s ajudam 

a definir este estilo : 

a) Os baixos relevos, normalmente em estuque ou em esta fe, mais raramente 

pedra, são aplicados n a fachada de vários modos: 

em grandes painéis, na parte superior do edi fício com temáticas variadas, 

elementos decorativos ligados a símbo los mecânico s, conotados com noções de 

progresso ou elementos florais ou aquáticos; 

em pequenos frisos, emoldurando linearmente a s uperfície da fach ada, ou 

formando quadros, com forma s classizantes ou motivos geométricos e abstractos, os 

interiores são abundantemente decorados a estuque, integrando forma s tradicionais 

e motivos mais geométricos, decorando caixa de escadas e átrios. 

b) Elementos piramidais em alvenaria, ou em ferro e vidro , utilizados como 

coroamento dos edifícios: estas forma s sempre visíveis facilmente , identificam com 

clareza os edifícios das A.O., existem numerosas teorias sobre a sua origem, sendo 

referida a influênc ia da arte pré-colombiana , em especial a arquitectura das 

pirâmides, cuja divulgação se fazia então na Europa. 

c) Colunatas e c úpulas no coroamento de esquinas. 
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d) Base das varandas em "concha" ou em "escada ". 

e) Frisos de fenestração , exprimindo motivos geométricos ou florais , em geral 

com um tratamento linear. 

f} Elementos de ferro nas varandas, portas, gradeamentos exprimindo motivos 

geométricos ou florais em geral com tratamento linear. 

g) Caixilharia em ferro e vidro {por vezes madeira) , formando grandes painéis, 

com uma modulação interna reticulada , de pequenas dimensões, aparece aplicada 

nas marquises das traseiras, na iluminação de caixas de escada s ou átrios e 

galerias. 

h} Elementos cerâmicos de vários tipos, com intenso cromatismo: 

mosaico cerâmico, normalmente na fachada , formando quadros ou frisos , com 

motivos geométricos; 

azulejos, muito raramente aplicados na fachada , normalmente no átrio dos 

prédios ou no interior das lojas, utilizando os padrões mais variados, desde os 

revivalismos joaninos, até aos motivos figurativos e florais ou desenhos nitidamente 

"Déco ", com utilização de "degradés"; 

mosaicos de pavimento , também em átrios, lojas ou interiores de habitação . 

i) Uso do lettring típico das A.D. , com caracteres muito geometriz ados, que 

aparece com mais frequência em lojas ou equipamentos. 

j) Utilização frequente de elementos luminosos e brilhantes (tubo néon, o espelh o, 

a chapa cromada, que conotam este estilo com um certo mundo urbano do "luxo " e 

do nocturno, típico dos anos 20-30) , utilização decorativa da electricidade. 

k) A pintura dos edifícios obedece a certos cânones, as cores mais frequentes 

são os cremes, acres, azuis e verdes, em tonalidades sempre branda s e 

acinzentadas. 9) 

4.2.4.MODERNISMO RADICAL 

A distinção entre a arquitectura da s A D. e o modernismo radical não é clara , 

contudo pode-se afirmar que coincidem no tempo , aproximadamente entre os anos 

25 e 35 , experiências modernistas . Em termos estilísticos é po s sível s istematizar 

algumas diferenças , mas o essencial está talvez num espírito "de maior 

"radicalidade " que caracteriza a segunda fase , e que realmente imprime mais 

modernidade aos edifícios. 1 O) 

Continuando o percurso além das influências já referidas, existem outros factores 

que vão influenciar o mundo das formas , 
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A vulgarização do uso de betão armado nas construções , com a consequente 

definição de uma arquitectura em que essa tecnologia assume papel dominante na 

linguagem formal. 11) 

A "arquitectura do betão armado" imprime aos edifícios mais possibilidades em 

termos estruturais e vo lumétricos, os elementos decorativos são gradualmente 

subst itu ídos por "formas puras", do tipo ci lindros , cubos ou paralelepípedos , 

possibi litando uma organização interior mais livre , ordenada segundo uma malha 

ortogona l de pilares que definia todos os pisos. 

A divulgação dos trabalhos ligados às vanguardas do movimento moderno europeu, 

nomeadamente a Bauhaus, a arquitectura holandesa, as obras de Mallets -Stevens, o 

expressionismo e o futurismo. 12) 

A divulgação das vanguardas fazia-se através de contactos entre arquitectos que 

estag ia vam em Paris e Roma, e publicações várias, e reflectiam-se em Portugal de 

várias formas , incluindo interpretações menos ortodoxas por parte de construtores e 

engenheiros. 

As tendências francesas de sem pen havam um pape l importante, pois era a França 

que influenciava directamente a arquitectura em Portugal , nas formas geométricas 

elementares, o jogo de superfícies planas e prismáticas. Sob a influên c ia de De Stijl 

estava presente também nas obras de Mallets-Stevens, (mais do que nas 

experiências deLe Corbusier) . 

Uma outra tendência, a expression ista futurista influenciou também a arquitectura 

modernista em Portugal. Neste contexto , podemos verificar a proliferação das torre s 

marcando zonas do edifício com formas rectilíneas ou ondu lantes. 

Cassiano Branco foi sem dúvida influenciado por estas duas vertentes : na prime ira , 

divulgando pela cidade "formas modernas" nos inú meros prédios de rendimento que 

projectou ; na segunda a influência futurista sente-se na famosa empena lateral do 

Éden C i nem a , de Lisboa e C o I is e u do Porto , com o u ma mo n u m e n ta I idade 

conseguida à base de elementos puramente abstractos , cu lmin ando numa formidável 

torre . 

Esta análise irá incidir na "cidade construída ". Podemos assim dizer que Cassiano 

Branco popularizou a arquitectura modernista, difundindo-a por toda a cidade, 

enquanto que os seus co legas de geração produziram obras de arquitectura pública 

que, embora notáveis, eram acontecimentos singu lares.13) 
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Este período, em que se considera a arquitectura enquadrada no espírito do 

Modernismo Radical , co incide com o período de grande actividade na produção do 

arquit ecto Cassiano Branco e , no âmbito das características gerais que o definem , 

encontram-se exemp lo s co nstant es na sua obra : 

Espírito de "fachadismo", resultante de um entendimento parcial (a forma ) do que 

constitui uma proposta global (para uma nova sociedade, um movo modo de 

produção da arquite ctura). Ver ficha relativa ao ed ifíci o na Rua Nova de S. Mamede , 

17. 

Aceitação da estrutura urbana tradicional, com o á base de loteament os e 

arruam ento s de quarteirão fechado a traseira , que geram tipos forma is específicos: 

adaptação à geometria do lote , por vezes muito irregu lar, numa cid ade como 

Lisboa , tanto em superfície, ( ... ) pelo violento co ntra ste entre o espaço interior e 

exiguidade da "frente urbana", como em altimetria. Esta adaptação gera por vezes 

formas involuntariamente graciosas, o encurtamento lateral. 

a tendência para crescer em altura, dentro dos limites desses lotes, por todos os 

meios possíveis (são frequentes na época pedidos de ampliação de número de 

pisos, andares a meio , e depois da obra concluída) , com evidentes intenções de 

aumentar o rendimento da área disponível 

Continuação da oposição formal entre a fachada e as traseiras, característica já da 

fase A.D., fachada de alvenaria de betão , de desenho cuidado ; traseiras em 

estrutura metálica , "colada" à o utra estrutura e de intenções meram ente funcionai s, 

à qual é dada uma importância secundária, não representativa. 

Isto não obsta a que surjam si tua ções de certa qualidade formal no desenho das 

traseiras , até com impacto urbano , caso do edifício visível . 

Também se verificam, emb ora, raramente, tentativas de interpreta ção destes 

espaços no desenho do conjunto do edifício nomeadamente da escada, elemento 

mais em evidência. Ver ficha relativa ao edifíc io na Av. Defensores de Caves , 27. 

Perpetuação da estrutura convencional nos programas de habitação para 

rendimento, inovação espacial nos novos programas urbanos. De facto , a referida 

ocupação segundo o lote tradicional, gera a continuação da mesma ocupação do 

espaço interior que era utilizada exteriormente, dois fogos por piso , distribuição do 

esquerdo -direito, ocupação aprofundada do lot e, obrigando ao uso do saguão 

(lateral interior) e de corredor muito longo de distribuição, mas já em temas mais 

abertos, como em moradias, ou equipamentos, assiste-se à criação de tipos de 

47 



espaço novos: por exemplo a "esqu ina dinâmica" espacia lm ente e volumetricamente 

evidenciada, através de formas elementare s. 

Utilização crescente da nova tecnologia do betão armado, gera lm ente em situações 

parciais ou mistas com outras estruturas. Esta fase estilística corresponde a uma 

aceitação crescente do novo processo construtivo , a princípio usado apenas em 

áreas utilitárias sem grande importância (WC e cozinha), depois sobre a forma de 

laje substituindo a totalidade os pavimentos de madeira e finalmente em pilares e 

sistemas globais de pilar/viga/laje . Ver ficha re lativa à moradia na Av . Antóni o José 

de Almeida, 18. 

Elementos decorativos de tipo abstracto ou mesmo com papel estrutural, que 

substituem em definitivo as heranças vagamente naturalistas das AD .. 

Os elementos abstractos são normalmente círcu lo s ou fixas de reboco , salientes da 

fachada , os estruturais, num esboço pré-funcionalista, são os próprio balcões, 

varandas, e torrões correspondentes ao programa. 

A tendência para uma volumetria geral muito acentuada e movimentada, ao contrário 

das A.D., corresponde à utilização das formas geométricas elementares (contra ste 

cheio-vazio, e/aro-escuro) . Ver ficha relativa ao ed ifíc io na Rua Nova de S . Mamede , 

17 . 

Dominância alternada ou simultânea das linhas verticais e horizontais no des enho 

da fachada, conforme as intenções do projectista, também aqui há a registar uma 

nova conquista: o uso do betão aumenta enormemente a liberdade de composição 

das superfícies que dantes tendiam a acentuar a sua estruturação vertical, 

permitindo agora uma expressão mais variada, onde sobressaem as potencialidades 

do uso desse material. Ver ficha relativa ao prédio na Av. Defens ores de Ch ave s, 

27. 

Continuidade formal entre vários pisos do edifico, a lém de certa simplificação visual 

da fachada , resultantes dos pontos anteriores: é muito menor a hierarquização das 

partes constituintes do conjunto: rés do chão , andares, cobertura têm tratamento s 

idênticos, expressão semelhante , ao contrário do que acontecia com os edifício s 

A.D. , ou, se os não têm é por intenção deliberada do desenhador, e não por 

limitação construtiva . O exemplo anterior é também ilustrativo dessa situação. 

Subst itui ção da pedra , como material de revestimento de fachadas , não só pelo 

estuque imitativo , mas pelo "reboco integra l das paredes, sem acusar cunhais , socos 

ou corn ij as , como diz Nuno Portas, nos caso mais radicais, embora seja frequente o 
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revestimento de parte do rés do chão com pedra em muitos edi f ícios. Esta so lu ção , 

va i integrar-se na tendência de simplifi cação e embara t ecimento da construção civ il 

em Portugal , já ini ciada, com a fase A.D.14) 

considerando apenas o prédio de rendimento em Lisboa podemos efectuar um 

ensaio tipológico na fase modernista radical. 

Tipo A, com tratamento da fachadas baseado em elem entos volumétri cos co ntínuos 

(varandas salientes do plano da fachada que ligam a volumes paralelepip édicos 

sa li entes, que por sua vez rematam na superf íc i e li sa da fachada com nov as 

varandas salientes), criando um ritmo baseado na alternância do s corpos f echados e 

abertos . 

Este tipo tem normalmente total ausência de decoração , dada a riqu eza plástica 

intrínseca do s elementos definidores . Ver ficha relativa ao edifício na Av. da 

República , 88 . 

Tipo B, com uma marcação dialéctica das linh as de força verticais e horizontais na 

fachada , (feita principalmente através de volumes rebocados, fen estrações 

continuas e perfis decorativos) . Seria um tipo misto sem história, n ão fora a 

imaginação de Cassiano, criador aqui de "desenhos tipológicos " r epetidos e imitados 

depo i s até à exa ust ão, do s quais rea lçaremos dois grupos: 

a célebre fachada "simétrica zangada", quase "marca do autor, de finida por um 

plano vertica l central, sa liente e perpendiculare s ao plano da fachada e r em atando 

na porta de entrada , em contraponto com as faixas horizontais da s varandas , 

contorn ado c ilíndricas o ângulo formado com a empena lateral . Ver f icha re lat iva ao 

ed ifí cio na Rua Pa lmira,35 . 

a fachada em que se articulam essa m esma lâmina vertica l e as faixas de 

fenestração horizontais, encastradas em podero sos e compactos volum es sa li ente s. 

Ver ficha relativa ao ed ifíc io na Defensores de Chaves, 27. 

Tipo C, caracterizado pelo preenchimento da superfície frontal com elem entos 

volumétricos descontínuos, habitu almente varandas. Corresponde muitas vezes a 

programas mais humildes, portanto com menor participação de engenheiros , logo 

com betão meno s arrojado nas fachadas, e as varia ções são apenas entre as formas 

prismáticas, cilíndricas etc., ou entre rep etiçõe s mais ou menos densas desses 

e lementos. 

Tipo D, com m arcação da caixa de esca da s na fachada através de superfícies de 

vidro em estrutura metálica. 
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Tipo E, com tratamento decorativo linear, frequentemente faixas de reboco saliente 

da fachada , definindo linha s horizontais paralelas, que ligam as varandas e os vãos 

à superfície, ou a preenchem simp lesmente, no intuito de valorizar conjunto julgados 

mais pobres. Ver fichas aos ed ifícios na Rua Eiffel 9 e Rua do salitre 179. 

Tipos mistos , que combinam características de edifícios de dois ou mais tipos 

anteriores(. . .) , ligando elementos volumétricos descontínuos à marcação da caixa de 

escada com superfícies vidradas nas fachadas(. . .)ou com idêntico tratamento mas 

usando volumes contínuos . 

Tipos de transição (entre fases esti lísticas diferentes), que se dividem em dois 

grupos: 

Formas A.D. , enquadradas por uma volumetria geral modernista radical, que 

controla o "tom " geral do edifício , caso dos baixos relevos e colunatas ou da 

estilização de pilastras e das co lunata s. 

Marcação vertical das fachadas, utilizando colunas cilíndricas adoçadas ou 

ligeiramente sa lientes, tornando o conjunto extremamente pesado e acentuando o 

carácter algo monumentalista do desenho, representa provavelmente uma tendência 

de transição para outros conceitos de fazer arquitectura, decerto conotáveis com 

formas ligadas ao Estado Novo . 

A caracterização das formas e materiais do modernismo radical será bastante 

diferente da fase A. D . ; e isto porque havia neste caso inten so vocabu lário decorativo 

que é agora extremamente reduzido, passando a segundo plano e tendendo a 

desaparecer. Em segundo lugar, será o tratamento vo lumétri co das programas dos 

espaços que desempenhará papel preponderante , daqui resultarão formas em geral 

mais próximas de conceitos funcionais , e mais afastadas de lingu agens puramente 

decorativas. Tentaremos a enumeração das mais interessantes: 

As "torres ", vo lumes de grande força plástica, marcando o lançamento assimétrico 

do desenho do edifício, por vezes servindo como ligação entre e lementos exteriores 

muito diferenciados, ou como "sina l " do próprio objecto construído . 

As varandas, fechadas ou abertas, e as "caixas de fenestração" correspondendo 

estas últimas a salas cujo volume avança em consola sobre o plano de fachada . 

Estes elementos são normalmente construídos com laje s de betão e muretes de 

tijolo rebocado , e/ou guardas de varanda em tubos, dispostos horizontalmente em 

linhas paralelas. Ver ficha relativa ao ed ifício na Rua Nova de S. Mamede , 17 . 
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os volumes cilíndricos, encastrados na "caixa" da construção, com uma sup erfície 

lisa apenas rebocada, correspondendo muitas vezes à caixa de escada interior. 

Elementos decorativos, do tipo baixo relevo, que oscilam entre quadros A.D., nos 

edifícios de transição para essa fase .... e desenhos totalmente abstractizantes , 

mais coerentes numa fase radical ( ... ), por vezes fundidos com objectos funcionais 

como as jan ela s do Coliseu do Porto, de Cassiano Branco . Ver ficha ao ed ifíci o. 

El ementos de ferro pintado , aplicados em várias situações: 

1 - como guardas de varandas ou de escadas, interiores ou exteriores, em tubos 

de secção circular(. .. ) 

2 - Como estrutura metálica , em portas exteriores e janelas de caixa de escada 

(além das já referida s "marquises " das traseiras, sendo aqui utilizados perfis muito 

variados, tubulare s, cantoneiras varõe s barras em ligação com superfície s de chapa 

e vidro . E aqui cabe uma referencia especial aos desenhos de portas de escadas, 

onde há notáveis exemplos de serralharias aplicados, talvez porque nelas se 

concentrou muita atenção dos autores, privados de outras elaborações nas partes 

restantes do edifício, tanto como pelos orçamento apertados como pelas própria s 

características da linguagem arquitectónica então na moda: digamos que estes 

elemento s são o "último reduto" de um conceito antigo de "decorar" as fachada s, de 

"trabalhos artísticos" aplicados á construção, herdeiro do trabalho do s estucadores e 

canteiro s da fase anterior; e que nela se exprime, naturalmente, por uma tecnologia 

mais barata e acessível, e, sobretudo , mais facilmente adaptável às características 

lineares geométricas do novo estilo. Ver fi cha relativa aos edifícios na Av. Sa nt os 

Dumont, 76 e Av. Defensore s de Chaves , 27 . 

Elementos em pedra com uso muito restrito, praticamente só utilizados no 

embasamento ou no soco da construção , ou no guarnecimento de vãos, (. . .) isto é, se 

exceptuarmos os acessos às caixas de escada, onde são ab undante s os mármores 

de tonalidades variadas, nos exemplos mais luxuosos e de maior prestígio social, 

definindo um ambiente por vezes arcaizante, pontuado pelo corrimão cromado e pelo 

ascensor de desenho "moderno ". 

Elementos estruturais de grandes dimensões , e den s idade de distribuição desses 

elemento s em pequenas superfícies, nomeadamente no caso das vigas : aspectos 

estes possivelmente relacionado s quer com a tendência para sobre dimensionar 

formas resistentes características dos primeiros tempos do uso do betão, quer com o 

próprio regulamento de cálculos existente na época, ou com simples intenções de 

tirar partido plástico dessa tecnologia, evidenciando as suas forma s. São exemplos 

a solução da esquina do edifício . 
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"Lettering" com as car acterísticas form as geom etri zantes da fases anterior 1 5) 

Neste estudo pode-se conc lu i r a importância da obra de Cassiano na ca racterização 

ana lít ica da hi st ó ri a da arqu itectura port ugu esa , pela f o rm a inovadora como os se us 

ed ifíci os de habitação ass umidam ente t ridimens ion ai s se multipli caram pel a cidade. 

As f ac had as de Cass iano são m ovim entadas, quer ondulantes nas s uas curva s 

vo lu ptuosas, quer de uma geometria qu ebrada de plano s e arestas , sem pre 

ultrapassa nd o o plano marginal. Aqui há um a ca racterística torn ad a po ss ív el pe la 

in trodução de betão armado , permitindo balanços em consola, que prod uz iam ri cos 

valores de c laro-escuro. Mas Cassian o soube expressar o carácter plurifami l iar do s 

prédios lisboetas ao geometrizar as fachadas, del im it ando co m rigor os diferentes 

andares e apa rtam entos. Estas linhas divi só ri as e ntre pi sos e entre esquerdo e 

direito do mes mo prédio e ram novid ade e marcavam profundamente a arquitectura 

da época . O gume ve rti ca l co rt and o as fachadas a me i o foi um elem ento que se 

repetiu até à exa ustão, const ituindo um traço marca nte do dedo de Cass iano Branco . 

Para a lém disso, Cassiano marcava ai nd a com nitid ez as e ntradas, sob rep ujando-a s 

co m co nso las e dese nh ando caprichosos moti vos nas portas de f erro: desta forma , o 

co roa mento dos ed ifícios era movimentado reco rtando- se co ntra o cé u. 

Estas ca racterí sti cas pôd e Cassia no Bran co introduzi - las e desenvolv ê- las com 

mestri a e orig in al idad e ao longo de um a ou duas déca das , até qu e a pressã o 

exerc id a pela arqu itect ura ofi cia l o obrigou a mud ar de rum o em direcção ao que , 

depo is, se ve i o a chamar o "portugu ês suave" , expressão de uma pretensa 

arquit ect ura nacional que o reg im e sa la zarista im pôs aos arquitectos , co ntra aq uil o 

que se chamava arqu it ectura internacional. E não deixa de se r curi oso verificar , com 

o recuo do t empo que agora no s é cons entido , co mo a exp ressão plásti ca de 

Cass iano se casava bem co m Li sbo a , adquirind o um a f e ição própria que a distingui a 

do s figurino s inte rn aciona is, embora d entro de um a lin guage m mod erni sta .16) 

Cass iano foi class ifi cado co mo o "fazedor de cidad e" e a sua arquit ectura co ntribuiu 

para definir a imagem da cidade Cassiano Branco f oi um importante arq uit ecto 

mod ernista português . 17) 

Em termos de percu rso da a rqui tectura portuguesa , as obras de Cassiano aparece m 

referenciadas por vários autores como m arcos na arquitectura mod ernista 

port ugu esa, assim a propósito do Éden Teatro " Trata-se de um monum ento de 

grande estilo que a capita l não conhecera ainda, integrado na linha da s grandes 

salas de espectáculo que os anos 20 viriam de spontar pelo mundo fora , novas 
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catedrais do mundo moderno. 18) Cassiano não pode dar a medida do seu inteiro 

talento uma vez que estava afastado das encomendas oficiais, contudo "sem dúvida 

situou-se como a personalidade mais original e mais consciente de valores estéticos 

no conjunto de modernismo arquitectónico nacional que no "Éden "" , considerado na 

totalidade do projecto inicial, teve o seu momento mais alto. 19) outra referência do 

período considerado modernista "O fim da série seria marcado pelo "Cristal ", na Av. 

da Liberdade, já em 1943, obra notável de imaginação espacial, a que correspondeu 

um quiosque do "Palladium ", pela mesma altura , ambos de Cassiano ." 20) 
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5. A OBRA 

5.1.1NÍCIO DA ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

Estilisticamente , o percurso profissional de Cassiano Branco iniciou-se com alguns 

projectos ainda de raiz clássica, que eram afinal, o reflexo da sua form ação 

académica na EBAL, na aula do mestre Luís Monteiro. É o caso d a Câmara 

Municipal da Sertã (1927) e a participação no concurso para o pavilhão de Portugal 

na Feira d e Sevilha (1929) . 1) 

No "stand" de automóveis "Rios de Oliveira " na Avenida da Liberdade (1928) o 

edifício estava encurra lado entre dois prédios antigos com uma enorme abertura de 

vidro com triângulos invertidos.2) 

Nas várias fases de projecto podemos concluir que analisando a proposta inicial e a 

construção final, vemos que, gradualmente, há um afastamento classizante e uma 

maior abertura ao "moderno " no tratamento do "lettering" e no abandono da co rnija . 

3) 

N a fase seguinte da sua produção, acentuou-se o uso da lin guagem Art Deco, 

entrecortada pontualmente com a utilização de modelo s de arquitectura francam ente 

moderna - no caso, pelo menos, do plano da Costa da Caparica (1930) e do projecto 

para a Cidade de um Filme Português (1930) e também com o recurso a expr essões 

clássicas, que apresentou em provas para professor da EBAL em 1933 e 1934 . São 

exemplos de Art Deco na sua produção a sua primeira proposta para o Éden Teatro 

(1929) , as propostas para o Stand Rios de Oliveira (mais marcadamente a que foi 

construída) , a Segunda proposta para o Éden Teatro (1930) , o projecto para um 

prédio na Rua Eiffel (1933) , um outro projecto para um prédio na Av. Santos Dumont 

(1934) e o projecto para a Joalharia Macedo . 4) 

Ainda numa fase inicial do se u longo percurso Cassiano Bran co el aborou a lgumas 

propostas de cariz utópico em que há a destacar o Plano da Costa da Caparica e a 

Cidade do Cinema Português, cada um deles documentado por uma única 

perspectiva , ambas obras de juventude, datadas de 1930, mas bastante diversas na 

sua dimen são, aparência e concepção . 

o Plano da Costa da Caparica representa uma bri lhan te incursão no tratamento do s 

espaços aberto s, que reflecte uma c l ara apetênc ia para a organização de grandes 

espaços exterio res , que só teve esporádica continuidade no Plano da Cidadela de 

Cascais , nas Barragen s e na Proposta de Monumento para o Promontório de Sagres. 
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Para lá dos problemas d e ordem promociona l , que eram dece rto inovadores e 

difíceis de levar à prática na época, dados os escassos meios d i sponíveis pa ra criar 

um pólo a lte rn ati vo ao Estoril , co nsid era- se notáve l a escala e o sent id o de 

totalidade qu e a perspectiva qu e nos chego u oferece, apo ntando pa ra uma nova 

cidade do t uris mo e laze r com certas afinid ades com Miami , em que os canais 

indispensáveis para drena r a zona se ri am á reas de recreio , pa ra nata ção e vela.5) 

Esta vontade de compensar a dureza e a rotina da vida da c lasse operária, com a 

cria çf!io de espaços para o exercício de actividades culturais, lúdicas e desportivas, 

anteriorm ente propostas por Garnier, é frequ ente em arquitectos e urbanistas 

contemporâneos de Cassiano Branco . 6) 

A Cidade do film e Português , da mesma época, refere -se a um conjunto de escala 

ma is modesta e que c uri osa me nte (será dev id o a quest ões de ordem cu ltural 

moti vadas pe lo c li ent e?) rel eva de uma d irect a co nexão a Mallets-Stevens e, 

sobretudo, às suas perspectivas temát icas, editadas sob o títul o de Une Cité 

Moderne , embora sej a patente o rigor de projecto e o v i rtuosismo d e desenho , já 

muito pessoa is, de Cass ian o. T rato u-se de uma proposta "moderna" , como seria 

lógico, tendo em con t a a actualidade t emáti ca do edi fí cio, mas que não teve 

sequência na arq uit ect ura de Cassiano , uma vez qu e a tipol ogia res idenc ial, que 

passo u a ser um a co nstante na obra de Cass iano, não permiti a a uti lização 

exte nsiva de supe rfí cies v idradas, de um modo gera l também condenadas pe lo 

c lim a. Só nas suas intervenções mais urbanas, de ru a, como a proposta para abrigo 

de autoca rros do Rossio e Rest aura dores e a Esp lanada do Pallad ium , se verif ica a 

co nt inuidade da arq uit ectura d o v idro, retomada j á como superfície definidora de 

vo lum es pri s máti cos s imples. 

É, no entanto, evidente nesta obra a forma rigorosa e contro lada como a ideia-base 

era levada à prática, sendo talvez a primeira intervenção de Cassiano Branco , no 

âmbito da arquitectura com m aturidade, que n f!io é apenas a r epetição dum tema 

forte de Art Deco, como foi a primeira proposta do Éden. 7) 

O Éd en Teatro aparece referenciado co mo um marco na arqu itectura modernista 

portu guesa , apesa r de Cass iano ter mantido a organização geral dos es pa ços , as 

so lu ções apresentadas nun ca evidenciara m qua lquer caracter íst ica que pud esse ser 

à partida limitativa d o processo cr iat ivo. 

O "Éden Teatro" revela , desde a 18 proposta de 1929 até à construção final em 

1933, uma oscilação de gostos entre um dinamismo verticalista e uma 

horizontalidade maciça , havendo neste caso uma afinidade com a fachada do Teatro 
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dos Campos Elís ios de Auguste Perret, muito evidente no 2° projecto . A construção 

final procurou uma sínte se entre estas duas tendências. 8) 

No primeiro estudo de 1929, Cassiano limitou-se a modernizar a fachada segundo 

uma fu são de el ementos expressionistas e Art Deco , propôs uma galeria env idraçada 

hori zonta l ao longo de todo o 1 o andar e uma sequência de elementos vert icai s na 

p a rt e c o r r e s p o n d e n t e à s a I a d e e s p e c t á c u I o s . As p r i n c i p a i s a I t e r a ç õ e s a p a r e c e m n o 

2° projecto , quando se passa de uma remodelação de imagem para um projecto 

novo . 

A fachada , como não podia deixar de ser, trata o todo como um conjunto único com 

uma discreta simetria axial apenas marcada por um alargamento central e dois 

corpos de finalização lateral dominados por cúpulas luminosas . Em toda a extensão 

mais central, as pilastras marcam um ritmo regular acentuado pelo recuo dos panos 

de vidro . O primeiro andar ainda continua a ter uma marcação horizonta l em bow

windows que acompanham aquele ritmo regular. A entrada para o Éden Teatro , 

fazendo-se lateralmente , é apenas anunciada por uma fina pala saliente, a fim de 

evitar a perturbação da composição geral.( ... ) 

No ano de 1931, um novo projecto de senvolve uma fachada mais dinâmica , na 

alteração do ritmo , acentuação vertical e s implificação das formas. (. . .) . Dele se 

advinha o espectáculo nocturno do s altos cilindro s das janelas alternando-se em 

duas direcções (quer em largura , quer em altura) que marcam uma espessa e 

também ritmada pala sobre o r/c. As bow- windows desaparecem e o coroamento 

faz-se sobre um plano liso forrado a mármore. No s se us extremos elevam-se duas 

alta s lanternas que coroam lateralmente a fachada, aumentando-lhe a 

espectacu laridade . 9) 

Em 1933 , outro projecto foi apresentado à Câmara Municipal de Li sboa , não 

assinado por Cassiano Branco, mas claramente na continuidade de estud os 

anteriores. 10) 

5.2.A FASE MODERNA 

Em 1929, com 32 anos , Cassiano conheceu do arquitecto Raul Lino o livro "Casas 

Portuguesas" onde denunciava o "moderni smo " -( ... ) "esse estilo que co rresponde 

ao triunfo do materialismo, à apologia da tirania da máquina , coisas qu e pertencem 

já ao passado"- e explicita as receita s da s co nstruções "à portuguesa ", re f e rindo-se 

a so lares e a casas rurai s. 
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Quatro anos depois , com uma manifesta aproximação e conhecimento da linguag em 

cubista próxima de Mallets-Stevens, Loos e Lurçat, para não falar dos holand eses e 

alemães , Cassiano projecta as moradias n .0 s 10 , 14 e 16 da Avenida António José 

de Almeida (Lisboa) , onde a influência da simplicidade é notória , nomeadamente 

at ravés do tratamento das superfícies e dos volumes exteriores que no s transporta m 

frequentemente para os espaços interiores . 

Não sendo as plantas completamente inovadoras, é, no entanto , c lara a simplicidade 

e segurança geométrica das mesmas. A marcação das entradas segundo uma 

vertical muito afirmada é compensada por um a série de planos de fachada 

desdobrados, subtilmente, de linhas horizontais, produzindo sombra , onde se 

incluem as aberturas e platibandas. O desenho das caixilharias, guardas metálicas, 

lambris , rodapés e até puxadores, entre outros, é revelador da coerênci a da filosofia 

da forma utilizada por Cassiano.11) 

Aspecto menos conhecido da obra de Cassiano é a sua vertente na cio na I i s ta , que 

inicia em 1934 na moradia da Avenida Oscar Monteiro Torres para o arquitecto Norte 

Júnior. 

( .. ) A moradia é mais banal "estilo casa portuguesa " carregada de ornamentos que 

se inserem mal nas zonas onde se situam. Podemos admitir que se tratou do mau 

gosto do cliente, se a compararmos com moradias modernas do ano anterior da 

Avenida António José de Almeida.12) 

A fase francamente moderna da arquitectura de Cassiano Branco revelou-se a partir 

de 1933 com grande fertilidade , e praticamente sem interrupção , até 1939. Neste 

período da sua obra, registaram-se dois marcos fundamentais da sua criação , um em 

1934, o Hotel Victória , e outro em 1939, o Coliseu do Porto , mas a sua produção 

envolve u neste s anos um número muito elevado de projectos de edifícios de 

habitação colectiva, com essa linguagem, que vieram a ser construídos sobretudo 

em Lisboa. 13) 

O Hotel Vitória , de 1934, está próximo de uma arquitectura de pendor 

expressionista, co m um carácter original embora não destituído de um certo sabor 

parisiense e julgo que aqui o adjectivo remete para o Art Deco. 14) 

No Hotel Victória a fachada propõe-s e mod erni sta . A sua frente ass imétrica, o 

acentuar em claro-escuro dos volumes, a ausência da tradicional decoração, a 

nudez das formas, fazem deste edifício um caso à parte, m esmo na obra de 

Cassiano Branco . ( ... ) 
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A sequência de projectos para o hotel demostra a vontade do arquitecto na pro cura 

de uma visualização de rotura, mas sem pôr em causa o significado da Avenida 

como "Boulevard", reforçando-lhe apenas o entendimento da principal artéria da 

cidade. Deste modo, a primeira versão (das contidas no processo camarário) de 

Setembro de 1934, se bem que semelhante à versão construída, apresenta o torreão 

do lado Norte, pouco mais alto que o corpo com varandas e sem o actual terminar 

curvo. Apenas um elemento decorativo constituído como um círculo com lâmina 

vertical e descentrado relativamente ao meio do torreão, marca o final do volume . 

Do lado do corpo das varandas, a finalização superior faz-se também com uma 

varanda saliente. Esta solução diminui consideravelmente a diferenciação do torreão 

e do corpo com varandas, pois quase uniformiza os dois no topo da fachada. Apenas 

a pala do terraço cria uma continuidade para cima do terminar redondo das 

varandas. Na versão de Maio de 1935, a fachada já é semelhante à construída , 

apenas tem menos tubos sobre a guarda das varandas . (. . . ) 

Mas fundamentalmente o que é importante neste edifício é a fachada. Cassiano 

Branco colocou aí todo o seu poder criativo. Se em termos gerais a sua composição , 

se pode interpretar pelo conjunto formado por um torreão e um corpo de varandas, 

há que distinguir o r/c e reconhecer que, não tendo organizado a fachada segundo 

um eixo central de simetria, o arquitecto não deixo u de estabelecer um equi líbrio 

dinâmico é certo, entre a verticalidade do torreão (mesmo já marcado por janelas de 

proporção horizontalizante) e a horizontalidade das varandas (mesmo que 

terminadas a Sul por partes circulares sa lientes suportadas por um pilar, 

prefigurando outro torreão) . 

O r/c decompõe-se em vári os vo lum es cilíndri cos ou para l elep ipédicos , com recuos e 

avanços, num arranjo de cunho neoclássico (tal como a c itad a moradia) . A entrada , 

a Norte , é dominada por uma pala circular, enquanto o t érm inos redondo das 

vara nda s é anunciado a Su l , por outra pa la se melhante , cujo suport e é o pilar 

cilíndrico qu e atravessa de alto a bai xo a fachada , individuali zando-se e terminando 

co mo um suport e da pa la já no terraço, cuja forma alongada é perpendi cular e 

semel hante ás varandas. 15) 

Em Agosto de 1939 quando Cassiano Branco intervém no Co l iseu d o Porto j á o 

processo construtivo estava em marcha. 

Em ca rta, Cassiano Bran co responde ao convite da f irm a "Ga rantia " e im põe as sua s 

co ndi ções: 
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A minha posição dentro dessa obra é a de arquitecto dirigente, embora em 

co laboração com o meu colega Júlio de Brito, devendo o empreiteiro cumprir as 

minhas ordens, nada fazendo sem prévio conhecimento e assentimento ". 

A companhia de seguros aceita a proposta de Cassiano Branco, impondo-lhe a 

condição de "prestar a sua assistência com a mais rigorosa assiduidade ". Assim 

desde Setembro de 1939, encontramos numerosas noras e des enh os que comprovam 

uma actividade assídua e responsável de Cassiano Branco. 16) 

Na memória descritiva do projecto aprovado , Cassiano Branco expli ca as mudanças 

efectuadas , re lativamente ao proj ecto anterior de Júli o de Brito , rej eitado pela 

co mi ssão de estética: 

(. . . )Aproveitamos, ainda que com ligeiras modificações, as paredes já construídas 

segundo o primeiro projecto, que contornam a sala de espectáculos, palco e 

corredores. ( ... ) No entanto ainda que a sala mantenha em definitivo esta forma , as 

profundas alterações que sofreu, sobre o aspecto de localização dos lugares , 

composições decorativas, tecto, proscénio , frisas , plateias e especialmente os 

materiais a aplicar, dão-lhe um aspecto inteirament e moderno e conveniente sob o 

ponto de vista da acústica, visibilidade, comodidade, aquecimento , e ventilação 

(clima).( ... ) O alçado principal do edifício do Coliseu do Porto (sob a Rua de Passos 

Manuel) constitui um elemento da arquitectura de feição especial: o seu aspecto 

inte iramente moderno pretende expressar perman entemente um espectác ulo de 

formas arquitectónicas, de luz e de publicidade. (. . .) O balcão na nova solução 

arquitectónica adaptou-se a geral, sofreu cortes no s se us contornos e intercepção 

com a parede de contorno da sala de espectác ulos . No último piso, onde ficariam 

instalados os cam arotes, foram estes substitu ído s por uma vasta galeria 

contornante. Efectuaram-se alterações no proscénio e n o tecto da sala de 

espectáculo s . Também algumas alterações se introduziram na cabina 

cinem atográfica e seus anexos ". 17) 

Mas Cassi ano não conc luiu a ass ist ê nc ia à obra, po is entrou em conflito com o 

empre iteiro- A Empresa de Construção Tombu e co m o arquitecto Júlio de Brit o . 

Com o aba nd ono da obra , no lugar de Cassiano aparece o arqu itecto Mário Abreu , 

daí que os úl timos desenhos apre se nt ados na Câmara sej am assinados po r este 

arquit ecto e pelo engenheiro Te ixe i ra Rego . 

Apenas dive rgiam a mudan ça do dese nho do escudo (que estava prev isto ser em 

ferro e com tubos de n éon no projecto de Cassiano) e o dese nh o da ban deira 

hasteada na ponta cimeira da torre . Trata-se pois da cópia da planta feita por 

Cassiano.18) 
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No processo exis t e ainda um protocolo em francês assinado entre Cha rl es Siclis 

encarregado da decoração final e Manuel Moreira Barros . 

Interessa saber que não foram realizadas as referidas propostas. Existem muitos 

desenhos com pormenores decorativos, mobiliários e iluminações deste arquitecto. 

Há também um projecto detalhado para o sa lão de fe stas. 

Na Revista Arquitectura, n. o 48, 3 8 séri e de 1939, tinham-se publicado artigos sobre 

a obra de Cassiano Branco e de Charles Sic/is. Nada veio ao "lume " sobre a 

actividade destes arquitectos no Coliseu em revistas posteriores. 

A decoração proposta por Charles Sic/is foi abandonada ou adulterada . 

Quando se inaugurou o Co liseu, em Dezembro de 1941, a guerra estava no seu 

auge . As exigências monumentais, acompanhadas de uma severidade lux uosa 

caracterizavam os regimes a utoritários. A grandiosidade do gesto elegante do 

modernismo ou a festividade co lorida da Art Oeco não se ajustavam aos novos 

tempos. Nesse ano de 1941, inaugurava-se em Lisboa a exposição de arquitectur a 

do "III Reich ". Não é de admirar, portanto, o "silêncio " sobre a participação de um 

conhecido democrata- Cassiano Branco. 

Não é de admirar, também, o abandono ou a a dulteração das propostas decorativas 

de um arquitecto francês fugido ao anti-semitismo que grassava em Fra nça -

Charles Sic/is. 19) 

( ... ) Muitos factores se impli ca ram , portanto , nesta ob ra . A morfogén ese de ste 

edifício foi cumul at ivamente in t rod uz ind o vari açõ es do go sto . Em bat eu co nt ra 

incapacidade s orga ni z ativa s e tecnológ i cas da época. Perturb açõe s pe ssoai s e 

po líticas express aram-s e em s en sibilidades diversas. Mas nós não pod em os deixar 

de conclui r que só abusivam ente se pode atr ibuir ao arquitect o Júlio de B rit o a 

concepção do Co l iseu do Porto. Parece- nos , afina l , que Ca ssiano Bran co é o auto r 

decis ivo, aind a que tenha pegado na ob ra j á em percurso e tenha sido fo rçado a 

abandoná - la a ntes do t ermo.20) 

A obra mais agress ivam ente "mode rn a" de Cass iano foi o "Ca f é Crista l " ond e, na 

fachad a , se joga com a cor do v idro opaco e, no interior , um a profusão de es pe lh os 

amp li ava um espaço j á de si bastante gra nd e. O uso de espelhos, que Ado lf Loos 

fizera em 1906 no "Ka rntn er Bar" a largando o espaço de um modo enganado r, pois o 

frequentador , quando se ntad o, nun ca se veria reflectido , é no "Cristal " de 1940 

utili zado , vi sando um a profusão de refl exos que dariam ao f requ entad or um a 
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vertigem barroca. Certas pessoa s sent iam -se mal com o aspecto "psi cadél i co " de 

ambiente. Se, sentados vendo a janela, o espaço arquitectónico é dominado por 

quem está sentado às mesas , quando sentados contra a janela , o espaço to rna-se 

f luído e destorcido pois o painel decorativo do fundo reflectia-s e juntamente com 

todo o ambiente nos espe lh os, um dos quais no tecto.2 1) 

Como já foi referido, os anos 1933 a 1939 corresponderam efectivamente à fase 

moderna da arqu itectura de Cassiano Branco , foi neste período que produziu as 

"imagens " mais arrojadas em termos de linguagem, utilizando as novas tecnologias e 

empregando em pleno novos materiais como o betão e o vidro, construindo na 

ci dade de Li sboa inúmeros edifícios que marcaram profundamente a imagem da 

cidade pelas suas características muito próprias. 

Nos sete anos referidos , as imagens da arquitectura de Branco percorreram uma 

gama surpreendente de hipóteses, traduzidas em muitos projectos , alguns de grande 

envergadura, mas sobretudo na variedade de fachadas que propôs, normalmente 

para vulgares prédios de rendimento entalados em lote s de terreno de Lisboa. 

A capacidade que demonstrava , nesse aspecto , tem um exemplo paradigmático no 

caso do projecto que realizou para o prédio situado na Rua Nova de S . Mamede, 17, 

onde se limitou a alterar a fachada sobre a rua , re lativamente a um projecto 

convencional que já existia na Câmara Municipal de Lisboa, introduzindo-lhe umas 

varandas em bico, em três dos pisos do edifício, e um ondular de fachada , nos 

últimos dois pisos do imóvel. 22) 

Toda esta intensa actividade teve como promotora a iniciativa privada e 

curiosamente, influenciou e foi copiada, por vezes com assinalável qualidade, por 

engenheiros civis, a ponto de não se saber se seriam estes os verdadeiros autores 

dos projectos desses edifício s, porquanto, pelo menos no caso do engenhe iro Ávila 

Amaral, se tratou dum técnico que co laborou co m o arquitecto. 

5.3.ENTRE O MODERNISMO E "RURALISMO PORTUGUÊS" 

No meio deste período caracterizadamente moderno da arquitectura de Cassiano 

Branco, inscreveu-se um projecto utilizando uma linguagem característica do Estado 

Novo . É o caso do Hotel do Luso, que ele projectou em 1938 para uma área 

geográfica a que viria a ficar ligado , não só por possuir uma residência de férias na 

Curia , como pela sua obra futura no Portugal dos Pequeninos em Coimbra. 23) 

O trabalho de Cassiano Branco no "Portugal dos Pequeninos" obriga a qu e o lhemos 

para a s ua obra "tradicionalista " (inc luind o, evidentemente, as fachadas urbanas) de 
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um modo especia l. De facto , as "casinhas típicas" e as miniatura s co m pós itas de 

Monumento s históri cos construídas em Coimbra não são uma simples brin cadeira, 

nem é possível avaliá-las como uma tarefa qu e Cassiano teria levado a cabo a 

co ntra gosto (tudo indi ca qu e ele teve imenso prazer no projecto , pelo co ntrário). 

c a s s i a n o B r a n c o , a o p r o j e c t a r o " P o rt u g a I d os P e q u e n i n o s " , c o n f r o n t o u -s e e m 

termos práticos com toda a herança histórica da arquitectura portuguesa: Mas era 

precisamente isso que as imposições do Estado Novo e uma ce rta má consciência 

derivada das t eses de Raul Lino obrigavam todos os arquitectos a fazer - quer o 

quisessem , quer não . 24) 

Este gosto à portuguesa surge em parte no "Portugal dos Pequ enin os " (1937- 44) 

co m o rigor arqueológico e de um modo mais pessoal no Hotel do Lu so de 1938 , 

obras precurso ras do estilo "Expos ição 1940". No primeiro caso , podemos evocar o 

gosto pessoal de Bissaya Barreto , personalidade muito tradicionali sta e amigo 

íntimo de Salazar e, no segundo , imposição da empresa que lhe encomendou o 

hotel. 25) 

Hoje, quer p elo resultado da impo sição , quer pela complexidade da linguagem e 

vocabulário arquitectónico , reconheço que a arquitectura produzida por este homem 

é sempre prenhe de um grande domínio e qualidade. Como tal, o exemplo do grande 

Hotel das Terma s do Luso fica como a Casa Grande de tran sição entre o 

"modernismo " e o "ruralismo do estilo português ". 

Ao longe, a serra do Buçaco encimada pela Cruz Alta; da mata, emerge o Palace ,· 

mais abaixo, a mancha do casario do Luso , dominada pelo Grande Hotel. Na s ua 

volumetria, repete-se uma dominante vertical como que ancorando o volume do 

edifício estruturado por um ha/1 principal e acessos verticais e por um longo corredor 

em curva , servindo os quartos. Os salões princ ipais abriam sobre a piscina , onde o 

olhar se estendia até ao cimo da mata. As fachadas seguem o movimento do 

corredor acentuado pelo s planos das varanda s e floreira s, em linh as curvas 

contínuas que se enrolam nas extremidades, relembrando o "Victória ". Resta a 

imagem estática dos volume s do telhado, dos corpos da recepção, das colunas, dos 

cachorros e das balaustradas. 26) 

A década seguinte (1 940-1 950) foi declarada mente para Cassiano Branco , uma 

época de falta de trabalho e de abandono, com ligeiras excepções, das expressões 

da arquitectura moderna que tão brilhantemente tinha praticado na década anterior. 

Foi então que se deu abertamente a sua utilização de modelo s da arquitectura do 

Estado Novo, nomeadamente o baseado no estilo joanino "prédio s na Avenida 
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António Augusto de Aguiar, segundo a tipo logi a imposta pela CML e o prédio na Av. 

Fontes Pereira de Melo ", o modelo regionalista que seguiu na sua própria habitação 

e na proposta para um hotel em Bragança (1944) e o modelo compósito, citado por 

Teotónio Pereira e José Manuel Fernandes, de que se serviu na proposta para a 

cervejaria Portugá/ia (1942) . 27) 

A pressão da arquitectura oficial, que nas encomendas do estado se exercia de 

forma directa, não deixou de fora a construção privada , de tal forma que Cassiano 

Branco se terá visto constrangido a adoptá-/a . Mas aqui fê-/o de maneira irónica , 

como que troçando dos seus mentores, como quem diz: se isto é o que querem 

então aí vai! É assim que surgem os prédios dessa fase de decadência , como são o 

torreão da Praça de Londres e o Gaveto da Fontes Pereira de Melo. Os motivos da 

arquitectura "nacional ", em vez de cultivados com aplicação, como fazia a 

generalidade dos arquitectos de então, são por Cassiano como que caricaturados, 

atingindo uma expressão de ridículo. 28) 

Este uso que Cassiano fez dos modelos da arquitectura sa/azarista teve alguns 

retornos na linguagem moderna, nesse período de 40-50, nomeadamente no projecto 

duma esp lanada para a Av. da Liberdade, situada junto ao Café Pal/adium (1943) e 

no projecto do Cinema Imp ério (1948), embora, neste último caso, já sem o 

brilhantismo dos seus traba lho s da época anterior. 

O seu projecto para o Café Cristal, em Lisboa (1942), foi igualmente uma 

manifestação não alinhada, em re lação aos modelos da arquitectura do Estado 

Novo , mas, curiosamente, também não pode dizer-se que fosse conforme com os 

modelos da arquitectura moderna de então , antes constituindo uma expressão 

singularizada relativamente à época e mesmo á sua obra . 29) 

No café usando abundantemente o v idro e o espe lh o quer na fachada quer no 

interior, deveria ser um espectá cu I o de I uz e movimento ao inclui r partes I u mi nos as 

e tudo reflectir, e na esplanada , aparentemente com dois p isos e também abundante 

uso de elementos luminosos na sua forma prismática a longada , constitui como o 

café Cristal a linh a modernista que Cassiano Branco não abandona em paralelo com 

o nacionalismo que pratica , aparenteme nte sem qualquer problema , vi s to que 

apresenta a público projectos seus deste último modo. 30) 

Na sua casa pessoal de 1945, na Travessa da Fábrica da Sedas, o gosto "à 

portuguesa" impera especialmente no 1 o andar e rés-do-chão, e aqui é uma vontade 

artística do próprio arquitecto. Aqui lo que podemos chamar estilo nacionalista foi 

pouco a pouco minando a " modernidade" de Cassiano. Na fase fina l , a sua obra 
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revela um gosto neo-barroco , como testemunham um prédio na Praça de Londres 

(1951) e outro na Rua dos Navegantes (1957). 31) 

5.4.A FASE FINAL 

Na década de 1950-1960, Cassiano Branco co ntinuou a ter uma actividade 

profissional que, aliás, reduzida se manteve até ao fim da sua vida. 

Foi neste período que ele realizou dois dos projectos , segundo a arquitectura 

sa lazarista, o prédio da Pra ça de Londres (1951) e o prédio da Rua dos Navegantes 

(1957). mas em qu e, sim ultaneamente, se expressou em propostas de arquitectura 

moderna (1957 e 1960) , embora pouco interessantes, para a ampliação da Junta 

Nacional do Vinho. 32) 

Nos últimos dez anos do seu trabalho, Cassiano Branco projectou a sede da Junta 

Nacional do Vinho , para Lisboa, um edifício tipo para o Grémio do Comércio, nos 

concelhos de Torres Vedras, Cadaval e Sobral de Monte Agraço; Hotel Infante de 

Sagres; para além de quatro outras importantes obras: uma Agência de Viagens , 

para Vilar Formoso (1 961 ); o projecto para os CTT de Portimão (1 964-1 969) e o 

projecto de um edifício para a Rebelva , entre a Parede e Carcavelos. 

Todos eles tiveram em comum o facto terem visto rejeitada s as suas propostas 

iniciais, apesar de se inserirem num contexto arquitectónico internacional. 33) 
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6.CONCLUSÃO : A CULTURA ARQUITECTÓNICA 

Cassiano Branco foi um dos arquitectos contemporâneos que demonstrou saber 

pensar em termos arquitectónicos , apesar de ter tido uma re lação difícil com a sua 

época , a sua l inguagem teve uma influência profunda com a sua geração . 

A proverbial multiplicidade dos arquitectos desta primeira geração tem em Cassiano 

Branco o seu emblema . 1) 

o sistema visual da sua linguagem arquitectónica representa uma contribuição 

original que ultrapassa as numerosas dificuldades do projecto da época. 

As representações mentais constituem "reproduções" internas (imagens , ideias) de 

objectos externos. A imagem é a "reprodução" diferida de objectos concretos: define 

um objecto como algo de específico. A ideia refere-se a objectos também concretos 

mas depurados: é um substrato. Tanto as imagens como as ideias podem ser ou 

tornar-se símbolos ou/e signos, isto é veículos carregados de significado. 

Diz-se de Cassiano que , no fim da sua vida, o desenho passou a ser objecto do seu 

trabalho, constituindo uma forma de representação. Este facto é concomitante com o 

isolamento a que se reduziu ou a que foi reduzido (no sentido literal do termo 

reduzir = diminuir). Procurando-se um paralelismo entre o modo de expressão que 

foi "escolhendo" e o seu modo de estar no mundo, poderia concluir-se de uma co

participação na atitude perante a vida e perante a arte : a contracção . 2) 

A sua produção arquitectónica enquadra-se num percurso em torno de uma espira l 

que se pode percorrer encontrando frequentemente uma riqueza de significados no 

campo compósito adaptando e captando sons de uma mesma l inguagem . Os se us 

de se nhos tornam-se reflexões criadoras, raciocínios que explicam algo , qu e pod em 

ser falso s ou verdadeiros mas que se tornam reflexões realistas. 

Cassiano a propósito de uma crítica no tribunal do Convento de S . Franci sco, entre 

a eventua l não correspondência do esboceto apresentado e o desenho final disse: " 

o esboceto é uma ideia em evolução". A cé lebre frase , na a ltura carregada de um 

conteúdo algo inovador para a época, mostra c l aramente em que medida o desenho 

e o projecto estavam p lenamente ligados . 

A distinção entre o desenho e o projecto tornou possíve l uma espécie de "at itude ", o 

desenho torna-se a "escrita" comum de uma linguagem formal. 

A sua obra implica uma conversa entre os membros de uma comunidade linguística, 

que parti l ham um sistema de símbolos precisos . Nas intervenções arquitectónicas 
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reco nh ece-se est a comunidade de lin guage m, est e " léx i co f amil iar " que li ga en t re s i 

0 desenho e o projecto numa linguagem unitária . 

Na sua obra enco ntram-se vá ri os el ementos que se repetem em comb ina ções 

horizonta is, vert i cais , quadradas , triangu lares , rectangula res , utilizadas em 

projecções tridimensionais adqu irind o uma expressão formal simétr ica ou 

assimétrica, num permanente jogo dinâmico . Apesar de tratar cada projecto como 

uma "co mposição independente " o tema base incid e sempre na repetição de formas 

simples num co ntexto de resposta a c ircun stân cias particulares . 

o "tipo Cassiano Branco " de fachada urbana estava também disponível para servir 

malhas urbanas extremamente ríg id as (. . .).Mas algumas das suas características 

formais disponibilizavam-no para servir igua lm ente um certo pitoresco urbano 

caracteri zado pela variedade formal. 

Estas fachadas são essencialmente uma rede de elementos verticais e horizontais 

em que estes últimos são dominantes (ao menos durante os anos 30, porque os 

primeiros prédios de Cassiano estão ainda muito marcados pelo predomínio das 

linhas verticais) . Através da varandas, dos corrimãos, das palas, dos frisos, as 

fachadas querem exprimir o movimento das ruas e o fluir da vida urbana moderna . 

Já no projecto para o c inema Éden, Cassiano demonstra ser um utilizador exímio 

das formas "ná uticas" de um certo Modernismo, afirmando-se como um arquitecto no 

sentido da elegância, com a consciência da expressão do movimento e da luz que 

caracteriza alguma arquitectura Modernista . 

Ao "enrolarem-se " nos limites laterais das fachadas, as varandas articulam 

marcações horizontais e verticais; estas por seu lado , ritmam as frentes de rua 

dando-lhes uma espécie de métrica. Estes elementos dimensionam as ruas, 

acentuam a sucessão de prédios, individualizando cada um deles e integrando-os ao 

mesmo tempo em série s. 

As esquinas e cunhais , por seu lado, tornam re leva ntes os cruzamentos de ruas e 

chamam a atenção para a unidade constituída por cada quarteirão. 

As fachadas de Cassiano não se apagam na "re de urbana à maneira Pombalina e 

não se impõem enquanto "obras-prim as", como sucedia na arquitectura ecléctica. 

Desenham de outro modo as formas arquitectónicas da cidade regular que a 

Modernidade concebeu nos séculos XVIII e X IX. Representam uma adaptação das 

formas a um certo racionalismo decorativo à cidade tradicional (Moderna) , sendo 

alheias ao desfazer dessa cidade pretendido pelo Modernism o Corbusieriano. O 
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pitoresco das formas fixa cada moderno urb ano e os elementos tradicionais de rua e 

de quarteirfJ o. 3) 

Pensa ndo nos edifícios de habitação que Cassiano construiu na cidade de Lisboa , 

podemos estabelecer princípios bás icos independentemente do seu contexto . Os 

projectos desenvo lvem-se segundo as suas próprias regras formativa s, o seu 

con textu a li smo apenas contempla a sistematização por réplica ou por analogia com 

traba lh os anteriores e apesar disso os seus projectos assumem uma autonomia 

formal. 

Assim podemos reconhecer um processo dialéctico e não linear subj acente na obra 

de Cassiano e considerar cada projecto como um conjunto de experiências que se 

relacionam numa sit ua ção específica. 

O essencial dos chamados "te c idos urbanos " (metáfora que pode significar a sua 

continuidade e coerência) nfJo é efectivamente feito de "criaçõe s" individuais mas 

por obras "de série", de arquitectura vulgar. É delas que provém o carácter da 

cidade. Cassiano Branco conheceu-o bem. 

O "tipo Cassiano Branco " estabeleceu-se bem porque estava dotado de dois 

vectores de "fatalidade " tipológica (termo de Grassi: a simplicidade dos seus 

elementos constituintes e a sua imediata praticabilidade, o factor de serem 

adaptáveis a quaisquer circunstâncias nomeadamente a qualquer largura do lote. A 

dignidade burguesa que os caracterizava, a vulgaridade dos materiais são fa ctores 

que ajudam a explicar o sucesso e a sua generalização . 

Mas, por outro lado , este tipo de fachada representa também um poderoso laço de 

continuidade com a tradição urbana portuguesa (e designadamente com a lisboeta). 

A sua nfJo rigidez formal e consistência tipológica, ajustavam-se singularmente bem 

aos pedaço s de cidade não obrigatoriamente derivado s de um plano global e 

completo, mas executados conforme as circuns tância s e o terreno em períodos mais 

ou menos alargados de tempo . 4) 

A arquitectura urbana de Cassiano em termos de posição demarca-se da sua época, 

relativamente as questões colocadas pelo Movimento Modern o. A sua atitude 

experimental visava não tanto a transfo rmação da soc iedade mas mais um esfo rço 

para a reorganizar , o desejo de confrontar o existente com a mod ernidade . 

Cassiano Branco foi um importante arquitecto modernista português, não porque 

tenha projectado muitos edifícios de grande qualidade arquitectónica. 
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Mo pouco porque tenha exercido larga influência sobre os rumos da arquitectura 

portuguesa do século XX. Cassiano distingue-se drasticamente de todos os outros 

arquitectos da sua geração e da anterior porque foi o único que utilizou 

sistematicamente a linguagem modernista da arquitectura para fazer uma série de 

edifícios urbanos vulgares e porque , através dos engenheiros que influenciou ou que 

o copiaram, representou em Lisboa o mesmo papel que os engenheiros do Marquês, 

os llga ioleiros ". As inúmeras fachadas urbanas de Cassiano Branco resultaram em 

pedaços coerentes de cidade com assinalável consistência tipológica e formal. Ele 

foi o arquitecto de Lisboa não monumental{ da Lisboa de todos os dias, dos anos 30 . 

( .. .) Mas algumas ruas de Lisboa (com destaque para o topo da Infante Santo) 

demonstram claramente que o formulário do arquitecto é também de carácter 

tipológico, ou seja, traduzível em séries de frente de rua nas quais o "tumulto do 

pormenor'' (as formas) nunca põe em causa a profunda 11Unidade de conjunto " (a 

consistência dos tipos) , para utilizar a expressão com a qual Laugier definia, no 

século XVIII, a cidade correctamente planeada. 

Ao analisar-se a obra de Cassiano sente-se o emprego de analogias, de uma 

linguagem e tecnologia como metáforas para a arquitectura. Nos seus trabalhos as 

re lações não são meramente formais existem também estruturaçõ es mentais 

seme lhantes. 5) 

A obra e ideo logia de Cassiano não se esgotam, nem fornecem soluções, leva nt am 

de maneira exemplar as questões centrais que se co locaram à arquitectura nos anos 

30-50, período em que d esenvo lveu grande parte do se u trabalh o. 

No itinerário projectua l desenvolvido durante mai s de três décadas sente-se um 

par a le i is mo si ng u la r entre a "modernid ade" e o " ru r ai ism o" , cuja a rticu I ação nem 

se mpre é perfe itamente coerente e lógica chegando mesmo a s ituações d e ruptura . 

A própria complexidade e irregularidade da sua obra , antes m esmo de ter sido 

forçado a assumir as directivas oficiais dos anos 40 1 releva das incongruências da 

sua formação e das contínuas contradições que se viu obrigado a assumir na sua 

prática profissiona l. ( .. .)Se bem que Cassiano Branco tivesse sempre cultivado uma 

certa dualidade formal, entre o l/tradicional" e o l/moderno", conforme era referido na 

época, que testemunhava as contradições culturais existentes na sua geração, a 

obra extraordinariamente prolífera e diversificada que realizou na década de 1930-

40, testemunha da sua adesão às formas da arquitectura moderna que praticou com 
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visível prazer nas suas variantes, quantas vezes numa escala modesta , de acordo 

com a margem de manobra que lhe era concedida. E, nesse campo , o seu contributo 

foi enorme, sobretudo na configuraçt!lo dos novos bairros da capital construídos 

nesses anos. 

A rotura formal que se verificou no início dos anos 40, filiada não só na vontade 

oficial de recuperação de valores considerados genuinamente portugueses, mas 

também num certo esgotamento dos modelos da década anterior, tal como se 

verificava no resto da Europa, foi agravado pela impossibilidade de qualquer debate, 

não só interno , que as condições politico-sociais nt!lo autorizavam, mas mesmo 

externo, em consequência da 11 Guerra Mundial. 

É patente que, apesar da grande ca pacidade de concepção e desenho de Cassiano 

Branco, o período que se seguiu, de imposição de um pseudo-estilo nacional, não 

obteve da sua parte adesão, o que se pode testemunhar não apenas pela enorme 

diminuiçt!lo de projectos executados por Cassiano Branco, mas pel a qualidade dos 

próprios projectos que , com raras excepções, nt!lo oferecem motivos de grande 

interesse, não só quanto à tipologia, mas também quanto ao próprio desenho , que , 

embora evidencie grande virtuosismo , se afigura com o seu quê de desperdício na 

configuraçt!lo de fachadas e pormenores regrados por uma estética claramente 

exterior ao autor. 6) 

Uma rigorosa observação e um profundo respeito pelos dados históricos constituem 

o estímu l o e o princípio da forma de trabalhar do arquitecto que regula a sua própria 

actuação por diferença ou semelhança . 

No Portugal dos Pequenitos , o desenho de Cassiano é também guardião da 

diferença , o seu traço evoca antigos significados, os seus desenhos brotam de 

raízes profundas, as suas formas guardam e renovam segredos que se tinham 

tornado indecifráveis. 

A sucessão de materiais em formas cuidadosamente estudadas para cri ar efeitos de 

descontinuidade tem sempre um objectivo preciso , o critério utilizado pelas 

abstracções que dão sentido a esta obra são elaborados em suportes onde se sente 

um profundo respeito pelas recriações . 

O arquitecto oferece a sua interpretação tendo o cuidado de não interp ol ar as suas 

próprias frases com textos longínquos em termos de tempo e de espaço. Trat a-se de 

uma narração composta paradoxalmente de largas pa usas e de soluções análogas. 

A sua capac id ade de análise , em que a imagem remete sempre para outras, 

ultrapassa a s impl es percepção, Cassiano era capaz de se servir de figura s formais 
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desenha da s em co nformidade co m uma lógi ca v isual, guiada por um profundo 

co nhecimento da tradição formal , que lh e dava os cri t érios necessários pa ra 

assinalar e esco lh er a figura formal apropriada - o que era um a espécie de 

conhecimento linguístico . 

Cassia no ace ita a de scontinuidade do t empo hi stórico e trabalha-o atra vés de 

sucess ivas construções , invest igou o jogo-li vre dentro de uma só lid a leitura de 

textos que compromete defin it ivamente a re lação entre os "mui tos te mpos" a 

memória colectiva 

Nesta obra sente-se uma multiplic idad e dos tempos hi stóricos num vasto repertório 

de deslocações e trans la ções percorrendo espa ços ao enco ntro d e tempos perdidos . 

Em Cassiano reco nh ece-se o hom em de múltiplos impul sos procedentes das suas 

viagens pelo mund o ou pela hi stória com alguns mom e ntos d e descontin uidade 

nun ca perdendo o sentido de confiança que alcan ço u no decorrer do seu percu rso, 

sugestões que traduzem frases mais ou menos compl icadas seg un do 

sistematizaçõe s linguísticas própr ia s 

Cassiano utiliza com frequ ência as frases interrompid as que se sucedem d e obra 

para obra , o se u traba lho forma um a es péci e de oceano pov oado de e lem entos 

reco nhecívei s m as abertos a uma descodificação infinita, convidam a participar no 

jogo das multipli cações. A faci lidade sintáctica do se u trabalho possi bilita a 

v isualização de f rases associ adas , para o proj ecti sta e pa ra o observador. 

Com a maturidad e d as s ua s obras , o est ud o do d et a lh e do s mate ri ais vê-se 

acompanhado pelo reconhecim ento de artifí c ios e s ignos arquétipos dest i nados a 

vár ias e s ubsequ ente s ela borações , por se rem formas dotad as já de uma vida e 

co nsciê ncia próprias , ind epe nd entemente da s itu ação projectual em que se uti l izam . 

Estas formas t endem a co nv erter-se em características da l inguagem de Cassiano , 

ao rea parece m obst in ada mente nas mai s diversas situações . 

Cass iano utili za com frequência as frases int erromp id as que se s ucedem de obra 

para obra , o se u t rabal ho form a um a espécie de oceano povoado d e elementos 

reconhecíveis mas abe rtos a um a de scodifi cação in f i n ita, co nvidam a pa rti c ipar no 

jogo das multipli cações. A f ac ilid ade s intácti ca do se u t raba l ho poss i bi lita a 

visua li zaçã o de f rases associada s, para o projectist a e para o observado r . 

Na arquitectura d e Cassiano a luz é um aspecto importante ela torna-se linguagem , 

a lu z diáfana torna-se um ext ra ordi nário in strum ento de critica .na arqu itectura 

mod erna , a janela é um element o importa nt e , el a assume um pape l f undamental na 

inte rpretação da arquitectura, através d e um co njun to da mesma gramát ica. Por 
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exemplo a janela angu l ar da moradia da Aven id a António José de Almeida n. 0 14 é 

repetida no Hotel Victória é curioso frisar que os quartos nas esquinas a Sul, têm 

uma janela de ângulo , talvez um início de aproximação a "Les 5 points d 'une 

architecture nouvelle " (1926) de Le Corbusier, pois , quebrando o c unh a/ do edifício , 

Cassiano revelou que aí a parede não tem função de suporte, revelação forçada pela 

tal saliência do pilar cilíndrico sobre a parede junto a essa esquina. 7) 

Enquanto invenção dos tempos modernos , a jan e la angu lar tem por consequência 

um espaço no qua l as fontes lumin osas - aberturas em v idro - e as paredes qu e as 

reflectem - os difusores de lu z se encontram perpendicularmente. 

Esta solução uti l izada pelo arquitecto nos edifícios evi ta o efe ito de contraluz a que 

as janelas dão origem quando se encontram no meio da parede , onde só os 

domín ios afastados da fonte podem fazer efeito de difusores d e luz de maneira 

apropriada, pod e igualmente obter-se uma nova qualidade de criação arquitectónica. 

Os projectos de Cassiano constituem um núm e ro indeterminado de experiências , 

unidos por ana logias e por diferenças . A aparente desordem da forma de trabalhar 

do arquitecto tem que ser interpretada como uma reacção contra o hábito e as 

corre ntes ideológica s que caracterizavam a prática profiss ion al da época. 

Nos se us projectos , ex iste uma série d e con figura ções que aparecem 

consta ntemente com s ignificações especí ficas e ordenadas na proporção do plano 

vert ical para ocupar no edifíc io uma determinada fun ção, d efin id a no ponto de vista 

da s int axe. 

No Hot el Victória, Cassiano Branco exa lta o jogo de volumes através de "a vanços 

sucessivos" das paredes exteriores dos quartos e da guarda das varandas. Esta 

solução reforça a diferença do torreão/corpo com varandas, ao subir francamente o 

torreão e acabando-o com uma superfície côncava que faz aumentar o avanço, 

horizontalmente fa lando , relativamente à parede exterior dos quartos e solta o 

torreão do corpo com varandas. A individualidade do torreão é reforçada com uma 

lâmina vertica l ainda mais alta, o mais alto elemento do edifício. 

O terraço acessível, pode ser entendido como um jardim s uspenso, como sugere a 

representação de elementos verticais tombando da pala, como mais uma vez , "Les 5 

points d 'une architecture nouvelle".B) 

No início do século associava-se explicitamente à transformação arquitectónica um a 

sociedade mais ética, justa e feli z . 
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Independentemente de atitudes mai s ou menos simbó licas , existem uma gama de 

so lu ções intermédias . 

Ao contrário do s neoplasticistas holandeses que defendiam uma linguagem pura e 

universal e , uma nova arqu itectura com um instrumento válido un iversalmente em 

qualquer função e circunstância , para lelamente desenvolvia-se um a arquitectura 

moderna radical ,o futurismo por exemplo foi o primeiro movimento de vanguarda a 

colocar "a máquina ", a ve locidade e a dinâmica moderna na sua band eira . 

A arqu itectura devia s imbolizar a máquina de viver, não sendo estri tam ente 

necessário simbolizar a iconografia maquinista do edifício, contudo este simbol ismo 

tornou-se comum para os imitadores de formas industriais. Esta di screpância coloca

se no plano das imagens s ubj acentes aos códigos est ilísticos, existe um acordo 

profundo de ace ita ção dos processos de produção indu str ial. 

Muito poderíamos dizer da imagem que a "má quina " inspirou na arquitectura 

moderna um a pura e desordenamentada que poderia ser representada por Le 

Corbus ier, o seu modelo formal será o transatlântico , o edifício seria uma "máquina 

de habitar". E uma outra carregada com linh as paralelas , curvilíneas e elementos 

metálicos inspirados mais na ve loc id ade com base na vio l ência moderna. 

Neste contexto , o Hotel Victória mostra-se à Avenida na sua fa chada revestida a 

pedra (as fachadas são apenas rebocadas e pintadas) com tubos cromados na 

guarda das varandas: a decoração é um elemento maquinista, mais da máquina que 

do transatlântico reproduzido em Vers une Architecture (ver nota 12). Dir-se-ia que 

nesta fachada , Cassiano Branco juntou o jogo compositivo e até decorativo de um 

Mal/ets-Stevens) com a dinâmica horizontal de Erich Mendelsohn, mas sem 

prolongar para o interior esta energia renovadora. 

Cassiano Branco não podia deixar de conhecer pessoalmente a obra de Mal/ets

Stevens em Paris (exposições , rua Mallets-Stevens), assim como a de Roux-Spitz 

presente no centro da capital fran cesa, também deverá ter-se apercebido de 

Mendelsohn, autor dos famoso s armazéns Schocken em várias cidades alemãs. 9) 

A ind a no con t exto futurista , as lu zes néon tinham grande importânc ia , est e t ipo de 

iluminação co nsagro u-se definitivam ente com a "iluminação do futuro ", os edifícios 

teriam de noite um ef e ito mági co. 

Segundo esta tendência muitas lojas e ed ifícios adoptaram formas aerodinâmicas , a 

lu z néon podia a lterar o aspecto da arquitectura existi ndo muitos projectos que 
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fo ram condic ionados por est e t ipo de ilumin ação. Por vezes em casos extremos a 

forma estava generaliz ada por um anúncio publi c itári o, como é o caso da fachada do 

Ca f é Cr istal. 

Aliás, o projecto para os "alpendres/reclames" para o Ro ssio e Restauradores 1936-

(ver nota 6) reforça esta suspeita . O desenho de uma longa e espessa pala luminosa 

apoiada num único pilar central marcado por linha s h orizontais que a perspectiva do 

project o representa, in c luída num Rossio enorme cheio de gente e automóveis, não 

deixa de lembrar essa hor izontalidade dinâmica de Mendelshon muitas vezes 

rema tada por c urvas cilíndricas incluindo luz, adquirindo também a forma de pala 

lançada sobre o espaço da ru a. 1 O) 

Não há dúvida qu e nos últim os anos da s ua produ ção arqu itectónica Cassiano define 

uma autênti ca po éti ca ba sea da na acum ul ação de signos em mu lt ipl i cações fo rm ais. 

É pois um jogo de sabed ori a f o rm al sobre produ ções anteriores , uma organ ização 

abe rt a de frases i nt e rrom pid as , a I i ng uagem de Cassiano d esenvolv i a-se sobre um a 

poética mi sta em que o seu traba lh o d enun cia o esgot amento . 

Para um arquitecto qu e, na década de 60, apesar das limitações às l iberdades de 

ex pressã o que s ubs istiam , de nun ci ava o esgotame nto t em áti co e l inguístico do que 

se tinha transformado no "estilo modern o" ou "i ntern ac iona l" e militava na procura de 

alte rn ativas mais apropriad as e mais v ivas, o drama dos pi oneiros de trinta anos 

antes, co m o Cass iano , não e ra a lgo de di sta nte e indiferen t e: en t end ê- los nas suas 

co ntradições, que não se esgotavam na re lação co m o co nt exto polít ico , era para 

mim aj udar a compree nd er a s ua própria arquitectura . Então como hoje - po rque a 

t al "crise " linguísti ca e as co nt rad ições t emáticas não nos deixaram mais 

sossegar. 11) 

Na gestão de cada um a das experiê nc ias o pensamento sobre arqu itectura vai-se 

dese nvo lvendo e conj ug a nd o com a aqu is ição de técnicas que vai adquirindo ao 

long o dos anos . Quando se o bse rva a sua obra t em-se a impressão que o seu 

trabalho vai a lcançando so lu ções parciais ligadas por um a ord em narrativa. 

Nos se us projectos e merg em imagens recorrente s idealment e v in cu ladas entre si : 

que obrigam a um a co notação - leva ndo a cabo um t raba lho de reconstitui ção -

imagens essas deformadas d e obra para obra. O multifo rm e labora t ório forma l de 

Cass iano apresenta-se ass im como um a única partitura cuj as notas pertencentes a 

um cód ig o inacess íve l se di spõ em numa sequência transformada , complicada por 

en trelaça me ntos sa l pi ca dos de pautas e de súbitas muda nças de registo . Ainda 

mais a reco rrê nc ia de fo rmas e d e so lu ções pa rece es t ar dom in ada por uma espécie 

de linguagem herm éti ca, cujo reconhecimento pode ajudar- nos a interpretar a sua 
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obra. Dentro desta linh a d e pensamento , poderemos remeter para Pau l Klee12) em 

que uma das fontes de inspiração na sua ob ra é a música , poi s pretende ap li ca r "à 

t é c n i c a a rt í s t i c a a s r e g r a s só I i d a s d a t é c n i c a d a c o m p o s i ç ã o m u s i c a I , d e I a d e r i v a n d o 

a possib i lidade de e laboração dos princípios de uma teoria harmón ica de 

desenvolvimento, como a teoria musical.13) 

À seme lh ança de Cassiano , também para Klee o desenho é uma atitude constante 

na s ua vida, ele represen ta um el emento de pesquisa , uma manifestação emotiva 

psicológica e fantasista. 

o jogo de reconhecimentos poderia con tinu ar provavelmente até infinito e ele levar

nos-ia à poética de Cass ian o , a neces sid ade d e reconhecer os ínt imos estilos 

figurativos que guiam a sua obra desprovid a de "ausências" . 

Os desvios , as frases inte rrompidas que perseguem o seu traba lho de obra para 

ob ra , a mesma regra no im enso trabalh o de Cassiano , form a de uma espécie de 

oceano povoado de e lementos reconhecíveis, porém abe rtos a uma descodificação 

infinita falam de um tempo feito de possibilidades sempre abertas e de co-pre se nças 

mú lti plas, che ia s de alusões espaciais . 

Em Cassiano recon hece-se o homem de múltiplos impulsos procedentes das suas 

viagens pe lo mundo ou pela hi stória com alguns momentos de descontinuidade , 

nunca perd e ndo o sentido de co nfiança que alcanço u no decorrer d o seu percurso, 

sugestões que traduzem frases mais ou menos complicadas segundo 

s istematizações l in guíst icas próprias . 
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modernismo , pp .98. 
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7. O HOMEM: DEPOIMENTOS 

Não conheci pessoalmente o arquitecto Cassiano Branco, só de vista , e 

impressionou-me sempre o seu porte, a sua figura imponente , a sua cabeça 

marcadamente romana . 1) 

Ao viajar primeiro e fazer o curso depois , adquiriu a bagagem que lhe permitiu a 

co ntestação e o tornou , no seu meio , diferente . 

( ... ) P a r a e I e q u e u s o u o s t r a n s a t I â n t i c os p a r a i r a o n o rt e E u r o p e u , o m a r n u n c a f o i 

limite à diversidade dos espaços e horizontes, antes um elo de ligação com a 

Europa de Paris , Bruxela s e Amesterdão. 2) 

A principal actividade exerceu-a em Lisboa , cidade em que nasceu , mas também 

interveio na região de Coimbra , a que se estava ligado por laços familiares .( ... ) 3) 

Quando um arquitecto possui, simultaneamente , um elevado sentido de 

solidariedade social , informa ção e preocupações de rigo r científico , e uma notável 

criatividade , estão reunidas as condições necessárias para qu e se exprima um 

utopia, por exemplo desenhando uma cidade . 4) 

Cassiano Branco perseguia uma consciência da sua modernidade 

(co ntemporaneidade) . Ele viajou além fronteiras, pesquisou para fundamentar o seu 

trabalho projectual, escreveu sobre vários assuntos e participou no debate público 

das ideias através dos jornais . Infelizmente não publicou o livro prometido em 1943. 

5) 

Cassiano Branco demon stra , assim , ser um espirita irrequieto que pretende estar a 

par do que vai acontecendo no mundo relativamente á arquitectura e ao urbani smo, 

e os inúmeros recortes de revistas e jornais so bre muito s assuntos desta s áreas 

disciplinares, ex isten tes no seu espólio comprovam-no. 6) 

Cassiano , pela sua posição de revolucionário da cultura, corajoso e bravo foi 

discriminado até à exaustão . Do ponto de vista da cultura e do gosto, Cassiano era 

imensamente perigoso , já que mostrava ao poder a sua imaginação e mostrava aos 

outros arquitectos "integrado" e assimilados a sua diferença poderosa. 

Cassiano foi uma das vítimas , a mais notável do dirigismo cultural dos anos 30 , 40 

dos anos do despotismo lúcido de Duarte Pacheco . 
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Cassiano foi uma v ítim a natu ra l da impostura que a po líti ca inventou, e continua a 

inventar, quanto aos va lo res da estética arquitectónica , imp ondo um esti lo 

nacionali sta do tipo D. João V ou Monumental.( ... ) 7) 

Fo i um homem estimado pe los seus co laboradores e também pelos construtores c ivi s 

( ... ). Era uma figura polém ica , adorado por uns e odiado por outros , pelas suas 

ideias de ca riz democrático, não logrou realizar as obras públicas que a maioria dos 

se us co legas consegu iu realizar. 

Figura de tal modo contestada por alg un s que por exemp lo se podia ler no "ate lier" 

de um mestre pintor vitralista muito conhecido um eno rm e letreiro que em grandes 

parangonas dizia " Não se aceitam obras d i rig id as pelo arquitecto Cassiano Branco ". 

8) 

Cass iano tem um lado humorístico , irónico ou mesmo um qualquer "sentido do 

có mico " que se soube manifestar desde as primeiras obras , e de algum modo 

acom panha o seu "c ic lo pessoal" de arq uitectu ra revivali st a, nacional ist a , 

historicista , ou como lhe queiram chamar, dos anos 30 aos 50 . 9) 

Nem herói , nem vi lão, Cassiano sobressaí de entre os seus contemporâneos por 

uma postura de distanciamento interno , face a grupos de consenso sócio-po l ítico , 

ba l izados por princípios retrógrados e ivados de tradicionalismo. 

Mais que a unilateralidade dos movimentos ou das escolas, queria a liberdade da 

pesq ui sa, de outras so lu ções, em co nexão co m uma informação sócio cul t ural cada 

vez mais rápida. 1 O) 

Toma como estandarte con t ra a censura e contra o desfasamento de P ortug a I co m a 

sua Europa . 

De facto Cassiano vai apoiar , em 1958 , a candidatura de Humberto Delgado à 

Presidência da Repúbli ca. 

Imbuído, aind a das potencialidades da " Luz" e da Ciência, Cassian o 

independentemente dos rótulos ou dos grupos , queria a possibilidade de uma 

expressão sem peias e um v iver sem mordaças: e terá sido essa a paixão pela 

arquitectura, a razão esse ncia l da sua lu ta. 11) 

Cassiano Branco foi sempre considerado um personagem polémico , cheio de 

contradições, mas com uma linha muito definida, frontal, de re laciona mento com o 

mundo exter ior, qu e o levava a não se calar perante a in justi ça, factor qu e esteve na 

raiz das opções po I íticas que o levaram à prisão após a campanha de Humberto 

Delgado . 12) 

81 



. .. Henrique Gaivão , igualm ente apo i ante do "can di da t o da oposição ", e tornad o 

famoso em 61 p e I o assa I to a o "S a n ta Ma r i a" , em ca rt a a n te r i o r d e a I g u n s a n os 

prestara. de forma in cisiva , tributo à co ragem do arquitecto. 

Foi um abraço am igo l evado a alguém, como Cassiano que , no cerne d e um período 

d itatoria I, em pi e no potentado de Du arte Pach eco, ousava, em entrevista concedida 

em Março de 1943 ao Diário de Lisboa , vi r a público afirmar: "Lisboa necessita de 

hab itações económi cas e não de casas para milion ários". 13) 

No s últimos dez an os do se u traba lho , Cass iano Branco proj ectou ( .. . ) vá r ios 

ed ifícios( ... ). Todos eles tiveram em com um o fa cto d e terem visto rejeitados as suas 

propostas in ic iai s, apesar de se in se rirem num co ntext o arquitect ónico inte rn aciona l. 

Pe rtencem ao pe r íodo que se segu iu à pr isão de Cassiano Bran co , durante cerca d e 

dois meses, dev ido à sua parti c ipação , activa , no Secretariado pró-e l eito ral do j á 

citado "General se m medo ".( ... ) 

Cassiano continu ava, já em conta ct o directo com a t eorização arquitectón ica, atento 

ao repe nsa r do historicismo , ma s atento tamb ém , ao recrudesciment o do interesse 

pe lo património arquitectónico na c ional, qu e as co nsequ ências destrutivas da 11 

Gra nd e Guerra tinham trazido à ribalta de ca da um dos pa íses nel a di recta ou 

indirectamente, inte rv eni entes. 14) 

( ... )O parágrafo fin a l , frequ en t ement e o mais exte nso, intitul a-se Ca ssi ano Branco 

(1897- 1970). Aí se diz do seu desprendimento f ace ao regime , da s ua facilidade de 

execuçã o, da pro li feração urba na do s se us mod elos . Ci t a-se a preterição da sua 

perso nalidad e profissio nal nos co ncursos académicos como cau sa e efei t o de algum 

alh ea mento da s linguagens ofic iais e também , como f acto r de revalo ri zação de 

métodos predominantemente intuitivos , do j e ito. Fala-se da vastidão da sua obra , 

do ca ract er profundam ente dinâmi co dos seus es paços. A sua encomenda , quase 

exclusivamente do domínio d a esfera privada , I i be rt a dos co nd iciona I ismos do pod er . 

e as freque nt es qu estões qu e se leva ntam em torno da au to ria dos se us t raba lho s 

são igu a lm ente, pontos d e co ns onância obrigatória pa ra est e qu adro . 15) 

O se u pe nd or boémio levou -o a projectar alguns ba res na zona do Cais Sodré , onde 

pôs á prova a sua fértil im ag in ação de criador d e divertim ento nocturno . 

Mas foi na v id a algo atribulada de Cass ian o Branco, fe ita de altos e ba ixos, adorado 

por un s odiado por ou t ros, qu e Cassia no m anteve se mpre int actos os seus altos 

id eais soc ia lista s e foi através de les , no s mome ntos graves de ruptura , qu e 

Cassiano Bra nco se r v i u o País . 1 6) 
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( . . . ) Cassiano , nesta última fa se da sua obra debruça-se como sempre o f ez, sobre 

as vertentes ou tendências lidas ou constatadas ao longo das viagens ou no silênc io 

do se u atel ier , noite dentro. 

( ... ) Cass iano Branco continuaria com o seu ate li er no rés-do- chão, da Travessa da 

Fábrica das Sedas , co m o seu velho est irador amigo e co m o lápis "wo l f" negro. 17) 

Em personalidades fortes como a sua , manifestada s por estrema ansiedade 

manifesta na urg ê nc ia de "ve r a obra fe ita e depressa" , os níveis de te nsão, que , por 

norma acompanham o acto criativo , são dificilmente suportáv eis ex ist ind o pou ca 

resistência á frustração. 18) 

Cassia no iria a enterrar, a 25 de Abril de 1970 , no Alto de S. João. 19) 

O que fica de Cassia no é , entretanto , a sua obra: proj ectada ou const ruída . 20) 

"E a vida só afronta os "morto s" qu e sobrevivem à sua época sem disso se 

ape rcebe rem ". 21) 
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA HABI 
1.1.MORADIAS 



AVENIDA DO AEROPORTO 
1.1.1. 

Alçado Lateral Esquerdo 

Alçado principal 

Alçado Lateral direito 

Utlllzaçlo: Moradia 

Data do projecto: 1950 

Promotor: Vanda Barbosa Adao e Silva 

Locallzaçlo: Av. Gago Coutinho 166-166A
Lisboa 
N° Processo de obra: 8426, arquivo da 
C.M.L. 
Estado actual: 

No final dos anos 40 data também a moradia 
da Avenida do Aeroporto para o advogado 
Adao e Silva. Nesta obra tal como no Império, 
Cassiano procurou uma slntese com base em 
elementos "modernos", mas como noutras 
moradias, a expressão alcançada gorou as 
·suas próprias expectativas. 1) 

Alçadp Principal- Projecto de Alterações 

Alçado Lateral Direito-Projecto de Alterações 

1) in Catálogo Cassiano Branco, exposiçêo 
promovida pela Associaçêo dos Arquitectos 
fortugueses, 1986. 



Utilização: Moradia 

Data do projecto: 1933 

Promotor: Catarina dos Santos Correia 

Localização: Av. António José de Almeida, 
n• 1 O • Lisboa 

N• Processo de obra: 47.027 CML 

AV. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA Estado actual: 

1.1.2. 

Alçado Principal 

Alçado Posterior 

Planta do Rés do Chão 

Quatro anos depois, com uma manifesta 
aproximação e conhecimento da linguagem 
cubista próxima de Mallet-Stevens, Loos e 
Lurçat, para não falar dos holandeses e 
alemães, Cassiano projecta as moradias n.• s 
10, 14 e 16 da Avenida António José de 
.Almeida (Lisboa), onde a influência da 

___ __, simplicidade é notória, nomeadamente 
Alçado Lateral Direito através do tratamento das superflcies e dos 

rvolumes exteriores que nos transportam 
frequentemente para os espaços interiores. 

Não sendo as plantas completamente 
inovadoras, é, no entanto, clara a. 

~ simplicidade e segurança geométrica das 
WJ.., mesmas. A marcação das entradas segundo 

1 uma vertical muito afirmada é compensada 
'lt::__--~-- por uma série de planos de fachada 

UJJl------"71 desdobrados, subtilmente, de linhas 

Alçado Lateral Esquerdo 

Planta do Primeiro Andar 

horizontais, produzindo sombra, onde se 
'incluem as aberturas e platibandas. O 
desenho das caixilharias, guardas metálicas, 
lambris, rodapés e até puxadores, entre 
outros, é revelador da coerência da fi losofia 
da forma utilizada por Cassiano. 1) 

Desenhou ainda moradias urbanas de' 
expressão purista mas animada 
movimentação de volumes (Avenida António. 
José de Almeida n• 10, 14, 16 e 24, de 1933; 
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro n• 87, 
de 1937, demolida); ·não esqueçamos que, na 
capital,( .. . ). 2) 

1) in Perdigão, José- "Cassiano Branco uma 
·obra para o futuro'; Moradias de Cassiano. 
Branco pp. 158 

2) in Ferreira, Raul Hestnes - 'Cassiano 
Branco uma obra para o futuro"; As obras e 
,utopias deCassian9_pp. 178 



AV. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA 
1.1.3. 

rw 

Alçado Lateral Direito Alçado Posterior 

Quatro anos depois, com uma manifesta aproximação e conhecimento da linguagem cubista 
próxima de Mallet-Stevens, Loos e Lurçat, para não falar dos holandeses e alemães, Cassiano 
projecta as moradias n.• s 10, 14 e 16 da Avenida António José de Almeida (Lisboa), onde a 
influência da simplicidade é notória, nomeadamente através do tratamento das superffcies e dos 
volumes exteriores que nos transportam frequentemente para os espaços interiores. 

Nao sendo as plantas completamente inovadoras, é, no entanto, clara a simplicidade e 
segurança geométrica das mesmas. A marcação das entradas segundo uma vertical muito 
afirmada é compensada por uma série de planos de fachada desdobrados, subtilmente, de, 
linhas horizontais, produzindo sombra, onde se incluem as aberturas e platibandas. O desenho 
das caixilharias, guardas metálicas, lambris, rodapés e até puxadores, entre outros, é revelador 
da coerência da filosofia da forma utilizada por Cassiano. 1) 

Desenhou ainda moradias urbanas de expressão purista mas animada movimentação de 
Volumes (Avenida António José de Almeida n• 10, 14, 16 e 24, de 1933; Avenida Columbano 
Bordalo Pinheiro n• 87, de 1937, demolida); não esqueçamos que, na capital,( ... ). 2) 

1) in Perdigão, José - 'Cassiano Branco uma obra para o futuro"; Moradias de Cassiano Branco 
PP. 158 

2) in Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano Branco uma obra para o futuro"; As obras e utopias de' 
Cassiano pp. 178 

Utllizaçlo: Moradia 

Data do projecto: 1933 

Promotor: Adolfo Vieira Rosa 

Localizaçlo: Av. António José de Almeida, 
n• 14 - Lisboa 

N" Processo de obra: 46.592 CML 

Estado actual: 

Alç 



AV. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA 
1.1.4. 

IIO 

Alçado principal 

rn o 

Alçado posterior 

m 
rn 

rnrn 

Alçado lateral 

Utlllzaçlo: Moradia 

Data do projecto: 1933 

Promotor: Eduardo Corregedor Martins 

Locallzaçlo: Av. António José de Almeida, 
n° 16- Lisboa 

N" Processo de obra: 46.572 CML 

Estado actual: 

Quatro anos depois, com uma manifesta 
aproximação e conhecimento da linguagem 
cubista próxima de Mallet-Stevens, Loos e 
Lurçat, para nêo falar dos holandeses e 
talemêes, Cassiano projecta as moradias n.0 s 
10, 14 e 16 da Avenida António José de 
Almeida (Lisboa), onde a influência da 
simplicidade é notória, nomeadamente 
através do tratamento das superflcies e dos 
volumes exteriores que nos transportam 
frequentemente para os espaços interiores. 

Nêo sendo as plantas completamente 
inovadoras, é, no entanto, clara a 
simplicidade e segurança geométrica das 
mesmas. A marcaçêo das entradas segundo 
uma vertical muito afirmada é compensada 
por uma série de planos de fachada 
desdobrados, subtilmente, de linhas 
horizontais, produzindo sombra, onde se 
incluem as aberturas e platibandas. O 
desenho das caixilharias, guardas metálicas, 
lambris, rodapés e até puxadores, entre 
outros, é revelador da coerência da filosofia 
da forma utilizada por Cassiano. 1) 

Desenhou ainda moradias urbanas de 
expressêo purista mas animada 
movimentação de volumes (Avenida António 
José de Almeida n° 10, 14, 16 e 24, de 1933; 
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro n° 87, 
de 1937, demolida); nêo esqueçamos que, na 
capital,( ... ). 2) 

1) in Perdigêo, José - "Cassiano Branco uma 
obra para o futuro'; Moradias de Cassiano 
Branco pp. 158 

2) in Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro•; As obras e 
utopias de Casslan9 pp. 178 



AV. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA 
1.1.5. 

Utilização crescente da nova tecnologia do betão armado, geralmente em situações parciais ou 
mistas com outras estruturas. Esta fase estillstica corresponde a uma aceitação crescente do 
novo processo construtivo, a principio usado apenas em áreas utilitárias sem grande importância 
~.C. e cozinha), depois sobre a forma de laje substituindo a totalidade os pavimentos de 
madeira e finalmente em pilares e sistemas globais de pilar/viga/laje. 

Como sempre, os exemplos mais vanguardistas estão ligados a equipamentos, e os mais trmidos 
à habitação ( ... ) a moradia da Av. José de Almeida n.0 18, Lisboa, 1933 do Arqf Cassiano 
Branco, projecto de "folha única" algo simplificativo e estereotipado, trpico desta época. 1) 

1) in Fernandes, José Manuel - "Arquitectura"; Para o estudo da arquitectura modernista em 
Portugal, A evolução estillstica III, pp. 24 

Utilização: Moradia 

Data do projecto: 1933 

Promotor: António Maria de Paiva Carvalho 

Localizaçlo: Av. António José de Almeida, n° 
18- Lisboa 

N° Processo de obra: 46.573 CML 

Estado actual: Razoável e alterada 



,Utlllzaçlo: Moradia 

Data do projecto: 1933 

Promotor: João Caetano Valente de Almeida 

Locallzaçlo: Av. António José de Almeida, 
,n• 24 - Lisboa 
tf' Processo de obra: 46.590 CML 

AV. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA Estado actual: 

1.1.6. 

Alçado Principal, arquivo histórico da CML 

Alçado Posterior, arquivo histórico da CML 

.. _ ~-~~ 

I 

Alçado lateral, arquivo histórico da CML 

Alçado lateral, arquivo histórico, da CML 



AV. BRAZ FERNANDES 
1.1. 7. 

Alçado Sul • Projecto de Alterações 

Alçado Poente • Projecto de Alterações 

Utlllzaçio: Moradia 

Data do projecto: 1960-62 

Promotor: Adolfo Norberto Alves 

Locallzaçio: Av. Braz Fernandes, n° · Estoril 
• Denominada Casal das Areias 

N" Processo de obra: 

·estado actual: 



AV. COLUMBANO BORDALO PINHEIRO 
1.1.8. 

A moradia da Av. Columbano Bordalo Pinheiro que realizou em Lisboa nessa época confirma 
que Cassiano assume o tema das moradias de forma destinta da dos prédios urbanos, pois se 
nestes a sua contribuição se limita em regra às fachadas e uma ou outra incursão no interior, 
quando autorizada pelo construtor, já nas moradias essa intervenção é global abrangendo 
abrangendo a volumetria e a articulaçêo interna da edificação o que parece dar outra 
tranquilidade ao acto de projectar, talvez pela existência de um cliente .. . com quem Cassiano se 
poderia identificar como parece ter sido o caso nesta moradia tão escorreita na sua articulaçêo• 
e tão próxima dos protótipos da arquitectura moderna de Mallet-Stevens .. .. 1) 

A moradia n• 87 da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro (Lisboa), resultado de um longo 
trabalho de experimentaçêo do purismo do jogo sublime de formas simples e frágeis que nos 
transportam à obra de Mallet-Stevens 1 O anos antes, virá a ser o ponto final do seu discurso 
modernista (1937). 2) 

Desenhou ainda moradias urbanas de expressão purista mas animada movimentaçao de 
volumes (Avenida António José de Almeida n• 10, 14, 16 e 24, de 1933; Avenida Columbano 
Bordalo Pinheiro n• 87, de 1937, demolida); não esqueçamos que, na capital,( ... ). 3) 

1) in Catálogo Cassiano Branco, exposiçêo promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986, pp. 16. 

2) in Perdigão, José - "Cassiano Branco uma obra para o futuro' ; Moradias de Cassiano Branco 
PP. 159 

3) in Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano Branco uma obra para o futuro•; As obras e utopias de 
Cassiano pp. 178 

Utlllzaçlo: Moradia 

Data do projecto: 1937 

Promotor: Carlos R. Fernandes 

Locallzaçlo: Av. Columbano Bordalo 
Pinheiro, n• 87 - Lisboa 

N° Processo de obra: 4.162 CML 

Estado actual: Demolida em 1969 



AV.ÓSCAR MONTEIRO TORRES 
1.1.9 . 

• III 
· ESCAlA - 0 :02 1 t III . · ·ALÇADO PR INCIPAL· 

Alçado Principal 

Aspecto menos conhecido da obra de Cassiano é a sua vertente nacionalista, que inicia em 
1934 na moradia da Avenida Óscar Monteiro Torres para o arquitecto Norte Júnior. 

( .. ) A moradia é mais banal "estilo casa portuguesa" carregada de ornamentos que se inserem 
mal nas zonas onde se situam. Podemos admitir que se tratou do mau gosto do cliente, se a 
COmparar-mos com moradias modernas do ano anterior da Avenida António José de Almeida. 1) 

1) in Carvalho, Manuel Rio - "Cassiano Branco uma obra para o futuro"; O Cassiano ou as 
intermitências do gosto, pp. 121 

Utlllzaçlo: Moradia 

Data do projecto: 1934 

Promotor: Aquitecto Norte Junior 

Locallzaçlo: Av. Oscar Monteiro Torres, n° 
28 I 32 - Lisboa 
N" Processo de obra: 47.870 CML 

Estado actual: 



BAIRRO RESIDENCIAL DOS GALEGOS 
1.1.10. 

J, -_.._ ... ... ---... _.,) ______ ..... ... ,t 

Utilização: Moradia 

Data do projecto: 1964 - 69 

Promotor: Serviços de Alfandega 

Localização: Marvão 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

Moradia do Chefe da Delegação dos Serviços Aduaneiros Moradias para o pessoal da Guarda Fiscal 

Moradia para empregados do quadro de tráfego -Alçados 

Moradia para empregados do quadro de tráfego - Plantas 

Para este Bairro Residencial existem ainda projectos de moradias idênticas relativas ao 
Comandante da Guarda Fiscal, Adjunto Chefe da Estação Aduaneira, Chefe da P.I.D.E. 



ESTRADA-A-DAMAIA 
1.1.11. 

Alçado Principal 

Planta' do Rés do Chão 

,Utilização: Moradia alterações 

Data do projecto: 

Promotor: Américo Covões 

Localização: Estrada-a-Damaia, n° 34 -
Lisboa 
N° Processo de obra: 16.349 CML 

Estado actual: Razoável 

Alçado Lateral Direito 



MAGISTRADOS DO CONSELHO 
SUPERIOR JUDICIÁRIO 
1.1.12. 

Alçado Principal 

Planta do 1° andar 

Utilização: Moradia 

Data do projecto: 1927 

Promotor: Ministério da Justiça 

Locallzaçao: Sertã 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1945 

!Promotor: Maria Elisa Soares Branco 

Locallzaçlo: Travessa Fábrica das Sedas, 
n• 7-7A- Lisboa 

N" Proca .. o de obra: 5.391 CML 

TRAVESSA FÁBRICA DAS SEDAS Estado actual: Muito degradada e 
abandonada 

1.1.13. 
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Alçado Lateral Esquerdo A sua própria habitação, na Travessa Fabrica 
das Sedas, nao escapa ao "estilo português" 
que cultivava, embora com pouca mestria, e 
cujos resultados e cujos resultados se 
caracterizam por uma assinalável falta de 
harmonia de conjunto e por pormenores que 
•parecem réplicas grotescas dos utilizados por 
•outros profissionais mais vocacionados para 
essa expressa o. 1) 

,( ... ), na sua casa pessoal de 1945, na 
Travessa da Fábrica da Sedas, o gosto 'à 

• portuguesa• impera especialmente no 1° 
.. andar e rés-do-chao, e aqui é uma vontade 

artlstica do próprio arquitecto. Aquilo que 
podemos chamar estilo nacionalista foi pouco 
a pouco minando a 'modernidade' de 
Cassiano. 2) 

pL 
i ! 

1) in Catálogo Cassiano Branco, Exposição 
promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986, pp. 18 

2) in Carvalho, Manuel Rio - "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro•; O Cassiano 

Alçado Principal ou as intermitências do gosto, pp. 122 



PROJECTOS DE ARQUITECTURA HABI ::·j):·::::: :·:: 

1.2. PR DIOS DE RENDIMENTO 



ALAMEDA D. AFONSO HENRIQUES 
1.2 .1. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: 

Locallzaçlo: Alameda O. Afonso Henriques, 
n• 61 - 63 - Lisboa 
N" Processo de ob,..: 50.127 CML 

Estado actual: Bom 



AV. ALMIRANTE REIS 
1.2.2. 

PLANTA DO!> ANDARES ALTE RAD A 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1938 

Promotor: Júlia Proença Silva 

Locallzaçlo: Av.Aimirante Reis, n° 183-
Usboa 
N" Processo de obra: 51 .483 CML 

Estado actual: 



AV. ALMIRANTE REIS 
1.2.3. 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1938 

Promotor: 

Locallzaçlo: Av .Almirante Reis, n° 200-
Lisboa 

NO Processo de obra: 

Estado actual: 



AV. ALMIRANTE REIS 
1.2.4. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1938 

.Promotor: Manuel Fernandes 

Locallzaçlo: Av.Aimirante Reis, n° 204 • 
Lisboa 
·NO Processo de obra: 52.632 CML 

Estado actual: 



AV. ALMIRANTE REIS 
1.2.5. 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1937 

Promotor: Firma Alves Quaresma 

·Locallzaçlo: Av. Almirante Reis, n° 217. 
Lisboa 

NO Processo de obra: 51 .917 CML 

_Estado actual: Medlocre 



AV. ALMIRANTE REIS 

Alçado Principal 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1937 

Promotor: Firma Alves Quaresma 

Locallzaçlo: Av.Aimirante Reis, n° 219 -
.Lisboa 
N° Processo de obra: 51.483 C.M.L. 

Estado actual: Razoãvel 



AV. ÁLVARES CABRAL 
1.2.7. 

UtlllzaÇio: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: 

LocallzaÇio: Av. Alvares Cabral, n° 14 -
Lisboa 

N" Processo de obra: 49.931 CML 

Estado actual: Ampliado 



AV. ÁLVARES CABRAL 
1.2.8. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor:Augusto dos Santos 

Locallzaçlo: Av. Alvares Cabral, n• 30 • 
Lisboa 

N" Processo de obra: 49.305 CML 

Estado actual: Razoável 



AV. ÁLVARES CABRAL 
1.2.9. 
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Utilização: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: António da Sílva 

Localização: Av. Alvares Cabral, n• 34 -
Lisboa 

N" Processo de obra:49.306 CML 

Estado actual: Razoável 



AV. ALVARES CABRAL 
1.2.1 O. 

Utilização: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Augusto dos Santos 

Localização: Av. Álvares Cabral, n° 44-48 
Lisboa 

N° Processo de obra: 50.194 CML 

Estado actual: Mau e algumas mudanças de 
uso 

Para estes •patos bravos" desenhou tão 
convencionais plantas como inventivas 
fachadas. Assim sucedeu no prédio da Rua 
do Salitre n° 179A, de 1934 - que ampliou 
sabiamente, com uso notável das "faixas" 
horizontais; no da Avenida Álvares Cabral n° 
44-48, de 1936 - a primeira "fenestração 
continua" da capital (I); no da Rua Nova de 
São Mamede n° 3-9A, de 1937 - com o 
famoso "pau de vassoura" vertical e simétrico 
determinando a fachada, que tanto irritou 
Duarte Pacheco; no da Avenida Defensores 
de Chaves n° 27, de 1937 -tirando partido 
plástico dos avarandados simétricos e das 
volumetrias geométricas. 1) 

Por fim menciona-se a obra lmpar que é o 
prédio da Av. Alvares Cabral, 46, onde é 
levado ao último expoente a altemanca das 
bandas horizontais em vidro e alvenaria, com 
algumas afinidades aos prédios pariseienses 
da mesma época, mas sendo da nossa 
opinião muito mais depurado, numa perfeita 
slntese formal. 2) 

1) in Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro"; As obras e 
utopias de Cassiano pp. 178 

2) in Catâlofo Cassiano Branco, exposição 
promovida peal Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986, pp. 16. 



AV. ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR 
1.2.11. 
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Alçado Principal, arquivo histórioc da C.M.L. 

Desenho a lâpis, arquivo histórico da C.M.L. 
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Utilização: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Soe. de Construções 

Localizaçlo: Av. António Augusto Aguiar, n° 
19- Lisboa 

N° Processo de obra: 1.917 CML 

Estado actual: Bom estado 

A década seguinte (1940-1950) foi 
declaradamente para Cassiano Branco, uma 
época de falta de trabalho e de abandono, 
com ligeiras excepções, das expressões da 
arquitectura modema que tao brilhantemente 
tinha praticado na década anterior. Foi entao 
que se deu abertamente a sua utilizaç!io de 
modelos da arquitectura do Estado Novo, 
nomeadamente o baseado no estilo joanino 
"prédios na Avenida António Augusto de 
Aguiar, segundo a tipologia imposta pela CML 
e o prédio na Av. Fontes Pereira de Melo", o 
modelo regionalista que seguiu na sua própria 
habitaç!io e na proposta para um hotel em 
Bragança (1944) e o modelo compósito, 
citado por Teotónio Pereira e José Manuel 
Fernandes, de que se serviu na proposta para 
a Cervejaria Portugélia (1942). 1) 

1) in Silva, Fernandes Gomes- "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro"; O poder da 
imagem e a Imagem do poder, pp. 210 



AV.ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR 

Utilização: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1944 

Promotor: Joaquim Nunes Teodoro 

Localização: Av.António Augusto de Aguiar, 
n• 26 - Lisboa 

N" Processo de obra: 4.626 CML 

Estado actual: Bom 

A década seguinte (1940-1950) foi 
declaradamente para Cassiano Branco, uma 
época de falta de trabalho e de abandono, 
com ligeiras excepçOes, das expressões da 
arquitectura modema que !Ao brilhantemente 
·tinha praticado na década anterior. Foi então 
que se deu abertamente a sua utilizaçao de 
modelos da arquitectura do Estado Novo, 
nomeadamente o baseado no estilo joanino 
"prédios na Avenida António Augusto de 
Aguiar, segundo a tipologia imposta pela 
CML e o prédio na Av. Fontes Pereira de 
Melo' , o modelo regionalista que seguiu na 
sua própria habit&Çao e na proposta para um 
hotel em Bragança (1944) e o modelo 
compósito, citado por Teotónio Pereira e José 
~Manuel Fernandes, de que se serviu na 
proposta para a Cervejaria Portugália (1942). 
1) 

1) in Silva, Fernandes Gomes - ' Cassiano 
·Branco uma obra para o futuro"; O poder da 
imagem e a imagem do poder, pp. 210 
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AV. DEFENSORES DE CHAVES 

-

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

1Data do projecto: 1937 

Promotor: 

Locallzaçlo: Av. Defensores de Chaves, n° 
27- Lisboa 

NO Processo de obra: 51 .324 CML 

Estado actual: 

Para estes "patos bravos· desenhou têo 
convencionais plantas como Inventivas 
fachadas. Assim sucedeu no prédio da Rua 
do Salitre n° 179A, de 1934 - que ampliou 
sabiamente, com uso notável das "faixas• 
horizontais; no da Avenida Alvares Cabral n° 
.44-48, de 1936 - a primeira "fenestraçêo 
'continua• da capital (I); no da Rua Nova de 
•Sêo Mamede n° 3-9A, de 1937 - com o 
famoso "pau de vassoura• vertical e simétrico 
determinando a fachada, que tanto irritou 
;Duarte Pacheco; no da Avenida Defensores 
de Chaves n° 27, de 1937 - tirando partido 
,plástico dos avarandedos simétricos e das 
.volumetrias geométricas. 1) 

Também se verificam, embora raramente, 
·tentativas de interpretação destes espaços no 
desenho do conjunto do ediflcio 
nomeadamente da escada elemento mais em 
evidência, no prédio da Av. defensores de 
Chaves n.0 27, de 1937, Cassiano Branco 
·optou pela solução mais radical, "esconder" 
totalmente os acessos verticais numa caixa 
prismática, coerente com os restantes 
elementos da construção ( ... ) 2) 

( ... )Tipo 8 , com uma marcaçêo dialéctica das 
linhas de força verticais e horizontais na 
fachada, (feita principalmente através de 
volumes rebocados, fenestrações continuas e 
perfis decorativos). Seria um tipo misto sem 
'história, nêo fora a Imaginação de Cassiano, 
criador aqui de "desenhos tipológicos· 
repetidos e imitados depois até à exaustêo, 
·dos quais realçaremos dois grupos: ( ... ) 3) 
A fachada em que se articulam essa mesma 
,lAmina vertical e faixas de fenestraçêo 
horizontais, encastradas em poderosos e 
compactos volumes salientes. Exemplo: Av. 
Defensores de Chaves n.0 27 do arq. 
Cassiano Branco, de 1937. 3) 
1) ín Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano 
'Branco uma obra para o Muro"; As obras e 
utopias de Cassiano pp. 178 
2) ín Fernandes, José Manuel 
."Arquitectura"; Para o estudo da arquitectura 
modernista em Portugal, A evolução 
3) in Fernandes, José Manuel 
"Arquitectura•; Para o estudo da arquitectura 
modernista em Portugal, A evolução 



AV. FONTES PEREIRA DE MELO 
1.2.14. 
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Fot. Armando Calado, 1991, Arquivo da C.M.L: 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1948 

Promotor; Joaquim Brito 

Locallzaçlo: Av. Fontes Pereira de Meto, n° 
25- Lisboa 

NO Processo de obra: 6.000 CML 

Estado actual: Bom 

A partir dos anos 40, como contraponto a 
uma prática nada estimulante, o desenho 
evidência um humor negro, de forma nem 
sempre clara de lntençOes, nos pormenores 
dos ediflcios em "estilo português", como por 
exemplo, o enorme peixe colocado no 
.extremo do edlflcio da Av. Fontes Pereira de 
Melo( ... ) 1) 

A década seguinte (1940-1950) foi 
declaradamente para Cassiano Branco, uma 
época de falta de trabalho e de abandono, 
com ligeiras excepções, das expressOes da 
,arquitectura modema que tAo brilhantemente 
tinha praticado na década anterior. Foi entAo 
que se deu abertamente a sua utilizaçao de 
modelos da arquitectura do Estado Novo, 
.nomeadamente o baseado no estilo joanino 
.•prédios na Avenida António Augusto de 
Aguiar, segundo a tipologia imposta pela 
CML e o prédio na Av. Fontes Pereira de 
Melo", o modelo regionalista que seguiu na 
sua própria habitaçlo e na proposta para um 
.hotel em Bragança (1944) e o modelo 
compósito, citado por Teotónio Pereira e José 
Manuel Fernandes, de que se serviu na 
•proposta para a Cervejaria Portugâlla (1942). 
'2) 

Inúmeros projectos, de que sAo exemplo a 
Junta Necional do Vinho, o prédio na Av. 
Fontes Pereira de Melo 25A, o prédio na 
Praça de Londres e o prédio na Rua dos 
Navegantes, provam a falta de mestria que 
ele demonstrava ao cultivar essas 
expressões, sendo bem provável que o 
fiZesse em termos Intencionalmente 
caricaturais, tal como Graça Dias já referiu ao 
afirmar que, na sua opiniao, se tratava de 
expressOes de humor. 3) 

1) in Catálogo Cassiano Branco, exposiçAo 
promovida pela Associaçao do Arquitectos 
Portugueses, 1986 . 

. 2) in Silva, Fernandes Gomes - "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro"; O poder da 
•imagem e a imegem do poder, pp. 210 

3) in Silva, Fernandes Gomes - ' Cassiano 
Branco uma obra pare o futuro"; O poder da 
imagem e a imegem do poder, pp. 214 



Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1938 

Promotor: José Maria De Almeida 

Locallzaçlo: Av. João XXI, n° 60- Lisboa 

N" Processo de obra: 51 .186 CML 

AV. JOÃO XXI Estado actual: Razoável 

1.2.15. 
.·· 

Foto actual Alçado Principal 

Pormenor da Janela Panta dos Pisos 



AV. JOAQUIM ANTÓNIO DE AGUIAR 
1.2.16. 

'Utillzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Francisco de Brito 

Locallzaçlo: Av. Joaquim Augusto de 
Aguiar, n• 35 - Lisboa 

N" Procasso de obra: 50.020 CML 

Estado actual: AlteraçAo/Ampliação - Estado 
de conservação razoável 



RUA JOAQUIM ANTÓNIO DE AGUIAR 
1.2.17. 

UtilizaçAo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua Joaquim António de Aguiar, 
n° 37- Lisboa 

N° Processo de obra: 50.019 CML 

Estado actual: 



AVENIDA DA REPÚBLICA 
1.2.18. 

l 

Alçado planificado 

Foto do gaveto 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: Manuel Coimbra 

Locallzaçlo: Av. da República, n° 88 -
Lisboa 

NO Processo de obra:49.156 CML 

Estado actual: 

( ... )Conforme fizemos para a interpretaçao da 
fase estillstica anterior, tentaremos agora, 
.com base nas caracterfstlcas gerais 
apontadas, um breve enseio de definiçlo de 
tipológicas, apenas para o prédio de 
rendimento em Lisboa, na sua fase 
modernista radical. 

Tipo A, com tratamento da fachadas baseado 
em elementos volumétricos contrnuos 
'(varandas salientes do plano da fachada que 
·ligam a volumes paraleleplpédlcos salientes, 
,que por sua vez rematam na superffcie lisa 
da fachada com novas varandas salientes), 
criando um ritmo baseado na alternância dos 
corpos fechados e abertos. 

Este tipo tem normalmente total ausência de 
decoração, dada a riqueza pléstica intrfnseca 
dos elementos definidoras. Exemplo: Av. da 
República n.0 80, de 1935-7, arq. Cassiano 
,Branco. 1) 

1) in Fernandes, José Manuel 
"Arquitectura•; Para o estudo da arquitectura 
•modernista em Portugal, A evoluçao 
estillstica IV, pp. 64 



AV. RESSANO GARCIA 
1.2.19. 

~· 

Planta da Cave 

Utiliz.açio: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: JoAo dos Santos 

LocalizaçAo: Rua Ressano Garcia, n° 20 -
Lisboa 

N° Processo de obra: 48.337 CML 

Estado actual: 



AV. ROMA 
1.2.20. 

=O=~ 
<I' f', 

~ 

..-il_<I>-:=If----il@ 1 ~-

Fot. Armando Calado, 1991 

UtJIIzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1951 

Promotor: Albino, Manuel e Alexandre 
Henriques 

Locallzaçlo: Av. Roma, n• 54- Lisboa 

NO Processo de obra: 22.803 CML 

Estado actual: Razoável 



RUA SANTOS DUMONT 
1.2.21. 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: Sebastião Afonso Reis 

Locallzaçlo: Rua Santos Dumont, n° 76 -
Lisboa 

N" Processo de obra: 48.226 CML 

Eetado actual: Degradado a necessitar de 
obras 

A caracterizaçao das formas e materiais do 
modernismo radical será bastante diferente 
da fase A.D. ; e isto porque havia neste caso 
intenso vocabulário decorativo que é agora 
·extremamente reduzido, passando a segundo 
plano e tendendo a desaparecer. Em 
segundo lugar, será o tratamento volumétrico 
das programas dos espaços que 
desempenhará papel preponderante, daqui 
resultarão formas em geral mais próximas de 
conceitos funcionais, e mais afastadas de 
linguagens puramente decorativas . 
Tentaremos a enumeraçao das mais 
•interessantes: ( ... ) 

Como estrutura metálica, em portas 
exteriores e janelas de caixa de escada (além 
das já referidas ·marquisas' das traseiras, 
sendo aqui utilizados perfis muito variados, 
tubulares, cantoneiras varOes barras em 
ligação com superflcies de chapa e vidro: E 
aqui cabe uma referencia especial aos 
desenhos de portas de escadas. onde há 
notáveis exemplos de serralharias aplicados, 
talvez porque nelas se concentrou muita 
atenção dos autores, privados de outras 
elaboraçOes nas partes restantes do ediflcio, 
tanto como pelos orçamento apertados como 
pelas próprias caracterlsticas da linguagem 
arquitectónica entao na moda : digamos que 
estes elementos sAo o "último reduto' de um 
conceito antigo de 'decorar • as fachadas, de 
"trabalhos artlsticos• aplicados á construção, 
herdeiro do trabalho dos estucadores e 
canteiros da fase anterior; e que nela se 
exprime, naturalmente, por uma tecnologia 
mais barata e acesslvel, e, sobretudo, mais 
facilmente adaptável às caracterlsticas 
lineares geométricas do novo estilo. 
Exemplos: Av. Santos Dumont, n.0 76, Arq. 
Cassiano Branco, 1934-5 e Av. Defensores de 

11) in Fernandes, José Manuel 
"Arquitectura"; Para o estudo da arquitectura 
modernista em Portugal, A evolução 
estillstica IV, pp. 70 





CALÇADA DO DESTERRO 
1.2.23. 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: JoAo Salvador 

Locallzaçlo: Calçada do Desterro, n° 7 • 
Lisboa 

N° Processo de obra: 48.770 CML 

Estado actual: 

Os prédios construidos na Calçada do 
Desterro, na sequência da Garagem Llz (mas 
sem coneçao com esta obra) constituem 
talvez o mais completo conjunto projectado 
por Cassiano nesta época, notável pela 
diversidade expressiva, como que a súmula 
das tipologies que utilizava, mas integrado 
por uma aparentemente quase alcançada e 
talvez nAo desejada harmonia. 1) 

i1) in Catálogo Cassiano Branco, Exposição' 
promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986. 



CALÇADA DO DESTERRO 
1.2.24. 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: Joaquim de Brito 

Locallzaçlo: Calçada do Desterro, no 9 • 
Lisboa 

NO Processo de obra: 48.n 1 CML 

Estado actual: 

Os prédios construidos na Calçada do 
Desterro, na sequência da Garagem Liz (mas 
sem coneçAo com esta obra) consfrtuem 
talvez o mais completo conjunto projectado 
por Cassiano nesta época, notével pela 
diversidade expressiva, como que a súmula 
das tipologias que utilizava, mas integrado 
por uma aparentemente quase alcançada e 
talvez nAo desejada harmonia. 1) 

1) in Catálogo Cassiano Branco, Exposição 
.Promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986. 



CALÇADA DO DESTERRO 
1.2.25. 

.. ,..... 

... 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: Joao Salvador 

Locallzaçlo: Calçada do Desterro, n° 11 -
Lisboa 

NO Processo de obra: 48.769 CML 

Estado actual: 

Os prédios construidos na Calçada do 
Desterro, na sequência da Garagem Liz (mas 
sem coneçao com esta obra) constituem 
talvez o mais completo conjunto projectado 
por Cassiano nesta época, notável pela 
diversidade expressiva, como que a sCrmula 
das tipologias que utilizava, mas integrado 
por uma aparentemente quase alcançada e 
talvez nAo desejada harmonia. 1) 

1) ln Catálogo Cassiano Branco, Exposição 
promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986. 



ESTRADA DE BENFICA 
1.2.26. 

Utilização: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: 

Locallzaçlo: Estrada de Benfica, n° 127 -
Lisboa 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



LARGO DE ANDALUZ 
1.2.27. 

I 
-, l 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: Inácio José 

Locallzaçlo: Largo de Andaluz, n° 25 - 27 -
Lisboa 

N" Processo de obra: 49.196 CML 

Estado actual: Razoável 



LARGO DE ANDALUZ 
1.2.28. 
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~ 

Utlllzaçao: Prédio de rendimento 

·Data do projecto: 1935 

Promotor: 

LocallzaçAo: Largo de Andaluz, n° 28 - 30 -
Lisboa 

N" Processo de obra: 49.197 CML 

Estado actual: Razoável 
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PRAÇA DE LONDRES 
1.2.29. 

1 

·~· 

Alçado Principal, arquivo 
C.M.L. 

Alçado Principal, arquivo C.M.L. 
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-· 
···~ 
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Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1951 

Promotor: Soe. lnd. de Construções 

Locallzaçlo: Praça de Londres, n• - Lisboa 

NO Processo de obra: 9.457 CML 

·Estado actual: Bom estado 

I 
Na fase final, a sua obra revela um gosto neo . 
. barroco, como testemunham um prédio na 
Praça de Londres (1951)e outro na Rua dos 
Navegantes (1957). 1) 

.Após 1950 Cassiano continuou a oscilar entre 
o "estilo português" de que o exemplo mais 
;conhecido é o arranha céus da Praça de 
.Londres, "réplica" gorada da Paça do Areeiro, 
.e um ecletismo de variada instpireçlo mas de 
resultados duvidosos( ... ) 2) 

,lnómeros projectos, de que são exemplo a 
Junta Nacional do Vinho, o prédio na Ava· 
Fontes Pereira de Melo 25A, o prédio na 
Praça de Londres e o prédio na Rua dos 
'Navegantes, provam a falta de mestria que 
.ele demonstrava ao cultivar essas 
texpresSOes, sendo bem provével que o 
·fizesse em termos intencionalmente 
,caricaturais, tal como Graça Dias já referiu ao 
afirmar que, na sua opinião, se tratava de 
expressões de humor. 3) 

Alguns detalhes desses ediflcio sAo 
efectivamente do mais grotesco que é 
posslvel encontrar na arquitectura do Estado 
Novo - como é o caso do cunhai da Junta 
Nacional do Vinho, dos frontões ao nlvel do 
1"andar e da torre de canto do prédio na 
.Praça de Londres - e podem, de facto, 
.significar que CASSIANO branco se 
pretendeu vingar, desse modo, de alguns dos 
maus tratamentos que o Poder lhe infligiu ao· 
longo da vida. 4) 

1) in Carvalho, Manuel Rio - "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro•; O Cassiano 
ou as intermitências do gosto, pp. 122 

fl) in Catálogo Cassiano Branco, exposiçlo 
promovida pela Associaçao dos Arquitectos 
Portugueses, 1986, pp. 19. 

3) in Silva, Fernandes Gomes - ' Cassiano 
Branco uma obra para o Muro"; O poder da 
.ímagem e a imagem do poder, pp. 214 

!!l~i!fllailliii~;_.;,;.._~~--===~~~~~::=:==-~~ 4) in Silva, Fernandes Gomes - ' Cassiano, 
Branco uma obra para o futuro' ; O poder da 
·imagem e a imagem do poder, pp. 214 

Postal 



,Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1969 

Promotor: Américo Condes 

Locallzaçlo: Parede 

NO Proceuo de obra: Proposta 

REBELVA Estado actual: 

1.2.30. 

Desenho cartonado, arquivo histórico c:M.L. .. 



RUA ANTÓNIO PEDRO 
1.2.31 . 

....... ~·····-···· . j 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: Américo Ferreira 

Locallzaçlo: Rua António Pedro, no 25 -
Lisboa 
NO Processo de obra: 49.225 CML 

·Estado actual: Bom 



RUA ARTILHARIA UM 
1.2.32. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua Artilharia Um, n• 22 -
.Lisboa 

N" Processo de obra: 48.076 

Estado actual: Bom 



RUA DE CABO VERDE 
1.2.33. 

Utillzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1937 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua de Cabo Verde, n• 16 - 1 6 -
Lisboa 

N° Processo de obra: 50.972 CML 

Estado actual: Bom 

--· ' . '· . 



RUA D. FRANCISCO DE MELO 
1.2.34. 
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Utllizaçao: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: Joaquim Branco 

Locallzaçlo: Rua O. Francisco de Melo, n° 
28 - Lisboa 

N° Processo de obra: 49.338 CML 

Estado actual: 



RUA D. FRANCISCO DE MELO 
1.2.35. 
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Utilizaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: Joaquim Branco 

LocalizaçAo: Rua D. Francisco de Melo, n° 
30- Lisboa 

N° Processo de obra:49.421 CML 

Estado actual: 
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RUA EIFFEL 
1.2.36. 

QLCQDO Pflntlllll JIPQOVA DA 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

·Data do projecto: 1933 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua Eiffel, n° 9 - Lisboa 

N° Processo de obra: 47.677 CML 

Estado actual: Muito degradado 

( ... )Conforme fizemos para a interpretação da 
l ase estillstica anterior, tentaremos agora, 
com base nas caracterfsticas gerais 
apontadas, um breve ensaio de deflniçAo de 
tipológicas, apenas para o prédio de 
rendimento em Lisboa, na sua fase 
modernista radical. 

Tipo E, com tratamento decorativo linear, 
frequentemente faixas de reboco saliente da 
'fachada, definindo linhas horizontais 
,paralelas, que ligam as varandas e os vAos à 
,superflcie, ou a preenchem simplesmente, no. 
íintuito de valorizar eonjunto julgados mais 
pobres. Exemplos: R Eiffel, n. o 9, arq. 
rcassiano Branco, 1943-7. 1) 

1) in Fernandes, José Manuel 
"Arquitectura"; Para o estudo da arquitectura 
modernista em Portugal, A evolução 
estilfstlca IV, pp. 66. 





Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1957 

Promotor: Joaquim Gonçalves Varela 

Locallzaçlo: Rua dos Navegantes, n• 53/53F 
• Lisboa 

NO Processo de obra: 4.204 CML 

RUA DOS NAVEGANTES Estado actual: Bom estado 

1.2.38. 

Primeira proposta recusada, arquivo da C.M.L. 

Na fase final, a sua obra revela um gosto neo 
barroco, como testemunham um prédio na 
Praça de Londres (1951)e outro na Rua dos 
Navegantes (1957). 1) 

·--'-'-'~· -~-l 1) in Carvalho, Manuel Rio - "Cassiano 
' . '' ~ 

Branco uma obra para o futuro'; O Cassiano 
Segunda proposta aprovada, arquivo da C.M.L. ou as intermitências do gosto, pp .. 122 



RUA NOVA DE S. MAMEDE 
1.2.39. 
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Alçado lateral direito, arquivo histórico da C.M.L 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1937 

I 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua Nova de S. Mamede, n° 3 -
Lisboa 

NO Processo de obra: 

Estado actual: Degradado 

Foto• 

Foto Actual 

Para estes "patos bravos· desenhou tão 
convencionais plantas como inventivas 
fachadas. Assim sucedeu no prédio da Rua 
do Salitre n° 179A, de 1934 - que ampliou: 
sabiamente, com uso notável das "faixas• 
horizontais; no da Avenida Alvares Cabral n° 
44-48, de 1936 - a primeira "fenestraçao. 
,continua• da capital (!); no da Rua Nova de 
São Mamede n° 3-9A, de 1937 - com o 
famoso "pau de vassoura• vertical e simétrico 
determinando a fachada, ,que tanto irritou 
Duarte Pachaco; no da Avenida Defensores 
·de Chaves n° 27, de 1937 - tirando partido 
plástico dos avarandedos simétricos e das 
volumetrias geométricas.1) 

~) ín Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano. 
Branco uma obra para o futuro•; As obras e 
utopias de Cas~iano pp._176 



RUA S. MAMEDE 
1.2.40. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1933 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua S. Mamede, n° 17- Lisboa 

N" Processo de obra:47.355 CML 
(REQUISITADO) 

Estado actual: Recuperado 

A capacidade que demonstrava, nesse 
aspecto, tem um exemplo paradigmático no 
caso do projecto que realizou para o prédio 
situado na Rua Nova de S. Mamede, 17, 
onde se limitou a alterar a fachada sobre a 
rua, relativamente a um projecto 
convencional que já existia na camara 
Municipal de Lisboa, introduzindo-lhe umas 
varandas em bico, em três dos pisos do 
ediffcio, e um ondular de fachada, nos últimos 
dois pisos do Imóvel. 1) 

Espfrito de 'fachadfsmo•, resultante de um 
entendimento parcial (a forma) do que 
constitui uma proposta global (para uma nova 
,sociedade, um movo modo de produção da 
arquitectura), exemplo claro dessa tendência 
é o ediffcio da Rua Nova de S. Mamede 
n.0 17, cuja fachada proposta inicialmente, 
ainda com o desenho tlpico das A.D., foi 
rejeitada pela camara, nitidamente por 
.questão de moda formal, visto que o novo 
projecto proposto da autoria de Cassiano 
Branco, de desenho muito mais inovador na 
fachada, mas sem qualquer altereçlo na 
organizaçlo espaço-funcional, foi aprovado e 
construido em 1933-34. 2) 

1) in Silva, Fernandes Gomes - 'Cassiano 
.Branco uma obra para o Muro'; O poder da 
,imagem e a Imagem do poder, pp. 214 

2) in Fernandes, José Manuel 
'Arquitectura"; Para o estudo da arquitectura 
modernista em Portugal, A evolução 
estillstlca III, pp. 20 



RUA NOVA DO DESTERRO 
1.2.41. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua Nova do Desterro, n° -
Lisboa 
'NO Processo de obra: 

Estado actual: 



RUA PADRE ANTÓNIO VIEIRA 
1.2.42. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: 

Locallzaçlo: Rua Padre António Vieira, n° 6 -, 
Lisboa 

N° Processo de obra: 

Estado actual: Mau 



UtJIIzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Joao Salvador 

Locallzaçlo: Rua Palmira, n° 33 - Lisboa 

NO Proc.seo de obra: 50.703 CML 

RUA PALMIRA Estado actual: 

1.2.43. 

;remo lr VK mtÃt JAIH ll Jc.ÁO !AlVW 

> tU~ l.li.H10Á • 

!=_[ ~~~~~ ~ -. 
I , I 

r-r--
- T 

1 I 11 

Desenho do portão, arquivo C.M.L. 

Fot. Armando Calado 



utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

1Data do projecto: 1936 

Promotor: João Salvador 

Locallzaçlo: Rua Palmira, .n° 35 - Lisboa 

N<' Processo de obra: 50.699 CML 

RUA PALMIRA Estado actual: 

1.2.44. 



RUA RODRIGO DA FONSECA 
1.2.45. 

j 

Utllizaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1937 

Promotor: Ernesto Lopes Silva 

Localização: Rua Rodrigo·da Fonseca, n° 
143- Lisboa 

N" Processo de obra: 51 .358 CML 

Estado actual: Bom 



RUA ROVISCO PAIS 
1.2.46. 
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Utilizaçao: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1933 

Promotor: Crespim Nunes 

Localizaçlo: Rua Rovisco Pais, n° 18 -
Lisboa 

N° Processo de obra: 47.243 CML 

Estado actual: 

Planta dos pisos 

Os prédios que desenhou, os da Av. Rovisco 
Pais, Rua Eiffel, e Av. Santos Dumont 
exploram a temática das varandas salientes 
prismáticas, cillndricas e poligonais, 
agregadas a uma fachada plana, à Imagem 
do prédio na Rua Alexandre Braga de Cristino 
da Silva. 1) 

1) in Catálogo Cassiano Branco, Exposiçllo 
promovida pela Associaçllo dos Arquitectos 
Portugueses. 1986 



RUA DO SALITRE 
1.2.47. 

1-1- 1-1-

Utilizaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1934 

Promotor: António Vicente Ramos 

Localizaçlo: Rua do Salitre, n° 179 - Usboa 

N° Processo de obra: 46.937 CML 

Estado actual: 

O prédio da Rua do Salitre, 179 A, que serviu 
de modelo a outros assinados por por 
diferentes autores (prédios na Rua da Rosa 
Damasceno e na Rua António Cândido, por 
exemplo ... ) resulta de elementos já n!lo 
aprensos às fachadas mas dela fazendo parte 
integrante, neste caso constituldas por 
varandas duma horizontalidade 
obsessiva,sobrepostas e de comprimentos 
alternadamente desiguais, desdobradas em 
frisos também horizontais, segundo critérios já 
utilizados, em prédios na Rua Eiffel e na Av. 
Santos Dumont. 1) 

Para estes "patos bravos• desenhou t!lo 
convencionais plantas como Inventivas 
fachadas. Assim sucedeu no prédio da Rua 
do Salitre n° 179A, de 1934 - que ampliou 
sabiamente, com uso notável das "faixas• 
horizontais; no da Avenida Alvares Cabral n° 
44-48, de 1936 - a primeira "fenestraç!lo 
continua• da capital (I); no da Rua Nova de 
Silo Mamede n° 3-9A, de 1937 - com o 
famoso •pau de vassoura• vertical e simétrico 
determinando a fachada, que tanto irritou 
Duarte Pacheco; no da Avenida Defensores 
de Chaves n° 27, de 1937 -tirando partido 
plástico dos avarandados simétricos e das 
volumetrias geométricas. 2) 

Tipo E, com tratamento decorativo linear, 
frequentemente faixas de reboco saliente da 
fachada, definindo linhas horizontais paralelas, 
que ligam as varandas e os v!los à superflcie, 
ou a preenchem simplesmente, no Intuito de 
valorizar conjunto julgados mais pobres. 
Exemplos: R. do Salitre n.0 179, Arq. 
Cassiano Branco, 1934-8, R Eiffel, n.0 9, Arq. 
Cassiano Branco, 1943-7. 3) 

1) in Catálogo Cassiano Branco, exposição 
promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986. 

2) in Ferreira, Raul Hestnes - "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro"; As obras e 
utopias de Cassiano pp. 178 

3) in Fernandes, José Manuel • "Arquitectura"; 
Para o estudo da arquitectura modernista em 
Portugal, A evolução estillstica IV, pp. 66 



TRAVESSA ARCOS DE S. MAMEDE 
1.2.48. 

Utlllzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 1935 

Promotor: 

Locallzaçlo: Travessa Arcos de S. Mamede 
n° 93 - Lisboa 

NO Processo de obra: 

Estado actual: Mau 



TRAVESSA FÁBRICA DAS SEDAS 
1.2.49. 

~ 

UUIIzaçlo: Prédio de rendimento 

Data do projecto: 

Promotor: 

Locallzaçlo: Travessa Fábrica das Sedas no 
1 a 5- Lisboa 

N° Processo de obra: 49.961 CML 

Estado actual: Bom, remodelado 





CINEMA ÉDEN- 1a PROPOSTA 

11.1.1. 

Alçado da fachada principal, finais dos anos 20- Processo de obras n• 18.495- Arquivo da CML 

... __....~- .............. -·---v" 

Utlllzaçlo: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1929 

Promotor: Soe. Comercial dos 
Restauradores 

Locallzaçlo: Praça dos Restauradores, n• 17 
a 24- Lisboa 

N• Processo de obra: 18.495 C.M.L. 

Estado actual: Remodelaçao geral 

O ·~den-Teatro" revela, desde a 1" proposta 
de 1929 até á construção final em 1933, uma 
oscilação de gostos entre um dinamismo 
verticalista e uma horizontalidade maciça, 
havendo neste caso uma afinidade com a 
fachada do Teatro dos Campos Ellsios de 
Augusta Perret, muito evidente no 2° projecto. 
A construção final procurou uma sfntese 
entre estas duas tendências. Muitos 
noctfvagos modestos alfacinhas iam ver a 
salda do ~den. A multidão que descia as 
várias escadas dava uma dinâmica aquele 
vasto espaço numa visão momentânea de 
cariz futurista. 1) 

O cinema ~den já existia quando Cassiano 
executou o primeiro projecto para a sua 
remodelação em 1929. Era uma tfpica sala 
de espectáculos ligeiros com um envolvente 
primeiro balcão sobre a plateia, ocupando o 
2° andar. O r/c tinha lojas e o primeiro andar, 
bar e acessos. 

Para a fachada, propôs uma galeria 
envidraçada horizontal ao longo de todo o 1° 
andar e uma festiva expressão de elementos 
verticais na parte correspondente à sala de 
espectáculos. No r/c, alterou a fachada, 
apenas redef hou a entrada para o teatro. 

Neste primeiro estudo, Cassiano limitou-se a 
modernizar a fachada segundo um gosto Art 
Deco e a introduzir pavimentos em betão 
para o 1 • e 2• andares, remodelando o tecto 
da sala de espectáculos com placas de 
fibrocimento . 

Alçado da fachada principal, 1" proposta - Processo de obras n• 18.495 -Arquivo da CML O processo camarário não contém nenhum 
elemento da Segunda proposta de 1930 nem 
da terceira de 1931 , de acordo com o 
catálogo da exposição ' Cassiano Branco' 
(ver nota 6). Apenas, e para 1931, inclui o 
projecto de um muro de suporte de terras que 
poderá ser uma primeira fase de 

~) in Carvalho, Manuel Rio - "Cassiano Branco uma obra para o futuro' ; O Cassiano ou as r~mod~a~ã~· que terá sido c~~tinu:da ~~la 
lntermitê · d t p 117 o ra e 1n1 1va - a mem na escn 1va 

nelas 0 gos 0 • P · assinada em 1933 por Carlos Dias 

2) in Toussaint, Michel - "Cassiano Branco uma obra para o futuro", O fazedor de cidade, pp. (arquitecto) e Alberto Alves Gama 
130 (engenheiro civil), refere-se-lhe. 2) 



CINEMA ÉDEN- 28 PROPOSTA 

11.1.2. 

Eden Teatro - Segunda Proposta, 1930 - Con es e Alçado Pflnclpal 

Alçado da fachada principal, 28 proposta de 1930 -Arquivo da CML 

Utlllzaçlo: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1930 

Promotor: 

Locallzaçlo: Praça dos Restauradores, n• 17 
a 24- Lisboa 

N° Processo de obra: 18.495 do Arquivo da 
C.M.L. 

Estado actual: 

Há que acentuar a permanência de 
organização geral dos espaços que nunca 
muda desde o projecto de 1930 até ao último 
em 1933. 

Basicamente, as alterações mais acentuadas 
dão-se na passagem do 1 • para o 2° projecto, 
quando de uma remodelação de imagem se 
passa para a execução de um projecto novo, 
mantendo-se no entanto, todos os espaços 
comerc1a1s existentes no r/c: livraria, 
farmácia, papéis pintados, restaurante Chie e 
cinema Chantecler (na sequência sul-norte). 

E estas alterações consistem apenas numa 
ampliação da sala de espectáculos que 
ganha mais um balcão aumentando a altura 
da fachada. 

Na segunda~r posta, já todo da fachada é 
inclufdo em rojecto novo integrando-se 
assim o conj nto das partes de loja do r/c. 

A fachada como não podia deixar de ser, 
trata um todo como um único conjunto como 
uma discreta simetria axial apenas marcada 
por um alargamento central e dois corpos de 
finalização lateral dominados por cúpulas 
luminosas. Em toda a extensão mais central, 
as pilastras marcam um ritmo regular 
acentuado pelo recuo dos panos de vidro. O 
primeiro andar ainda continua a Ter uma 
marcação horizontal em bow-windws que 
acompanham aquele ritmo regular. A entrada 
para o ~den Teatro, fazendo-se lateralmente, 
é apenas anunciada por uma fina pala 
saliente, a fim de evitar a perturbação da 
composição geral. 

1) in Toussaint, Michel - "Cassiano Branco uma obra para o futuro", O fazedor de cidade, pp . ... Semelhanças entre a Segunda proposta e 
130 o teatro dos Champs ~lysés. 1) 



CINEMA ÉDEN- 38 PROPOSTA 
------------------~ 

11.1.3. 

Perspectiva, 31 proposta de 1931 -Arquivo da CML 

Utlllzaçlo: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1931 

Promotor: 

Locallzaçlo: Praça dos Restauradores, n° 17 
a 24 - Lisboa 

N" Processo de obra: 18.495 do Arquivo da 
C.M.L. 

Estado actual: 

No ano seguinte, um novo projecto 
desenvolve uma fachada muito mais 
espectacular e dinâmica, na alteraçao do 
ritmo, acentuação vertical e simplificação das 
formas. Nos dois desenhos publicados no já 
referido catálogo (ver nota 6)., os automóveis 
e numerosos peões enquadram este novo 
Éden. Dele se advinha o espectáculo 
nocturno dos altos cilindros das janelas 
alternando-se em duas direcções (quer em 
largura, quer em altura) que marcam uma 
espessa e também ritmada pala sobre o r/c. 
As bow- windows desaparecem e o 
coroamento faz-se sobre um plano liso 
forrado a mármore. Nos seus extremos 
elevam-se duas altas lanternas que coroam 
lateralmente a fachada, aumentando-lhe a 
espectacularidade. 

Em 1933, outro projecto foi apresentado à 
Câmara Municipal de Lisboa, não assinado 
por Cassiano Branco, como já disse mas 
claramente na continuidade de estudos 
anteriores. 1) 

1) in, Toussaint, Michel - "Cassiano Branco 
uma obra para o futuro", O fazedor de cidade, 
pp. 130 



CINEMA ÉDEN- 48 PROPOSTA 

11.1.4. 

Alçado da fachada principal, 4" proposta de 1932- Arquivo da CML 

) 

UtllizaçAo: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 

Promotor: 

Localização: Praça dos Restauradores, n• 17 
a 24- Lisboa 

N• Processo de obra: 18.495 do Arquivo da 
C.M.L. 

Estado actual: 



CINEMA ÉDEN- PROPOSTA FINAL 

11.1.5. 

Fotografia da fachada principal, proposta final de 1933- Arquivo da CML 

Utlllzaçlo: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1933 

llorcalllzarçll): Praça dos Restauradores, n° 17 
24- Lisboa 

Processo de obra: 18.495 do Arquivo da 
.M.L. 

actual: Bom, remodelado com 
HTrum•nr:;o de USO 

Por controversa que seja a questão da 
autoria final do projecto executado para esta 
casa de espectáculo, inaugurada em 1936 -
uma vez que Cassiano não o reconheceu por 
ter sido conclufdo, contra sua vontade, por 
um ex-colaborador - a verdade é que os 
acessos e foyers apareciam já no projecto 
autografado de Cassiano, de 1930, alas muito 
diferente e até mais art-deco do que viria a 
ser finalizado. Escadarias central e lateral e 

formam um conjunto que só tem 
sentido pleno quando em funcionamento -
isto é, à safda das secções e nos intervalos, 
respectivamente -, sendo curioso notar que o 

das escadas foi concebido para 
safdas e não para entradas, dado que só o 
momento, aliás breve, das safdas pode 

I<=~AAFit, ,m::.r o espectáculo simultâneo que uns 
oferecem aos outros, ao 

naquele hall, de diferente lados e 

controversa que seja a questão da 
---""'""''" final do projecto executado para esta 

de espectáculo, inaugurada em 1936 -
vez que Cassiano não o reconheceu por 

sido conclufdo, contra sua vontade, por 
ex-colaborador - a verdade é que os 

Fachada principal - Fot.Armando 
Calado 1991 

~~h~r.f'!·AAt~A e foyers apareciam já no projecto 
aut:og1rafé1dode Cassiano, de 1930, alas muito 
diferente e até mais art-deco do que viria a 
ser finalizado. Escadarias central e lateral e 
foyers formam um conjunto que só tem 
sentido pleno quando em funcionamento -
isto é, à safda das secções e nos intervalos, 
respectivamente -, sendo curioso notar que o 
conjunto das escadas foi concebido para 
safdas e não para entradas, dado que só o 
momento, aliás breve, das safdas pode 
assegurar o espectáculo simultâneo que uns 
espectadores oferecem aos outros, ao 
surgirem naquele hall, de diferente lados e Fachada lateral- Fot.Armando Calado 

1991 nfveis. 

Igualmente invulgares o baixo pé direito e as 
arrumações de mesas balcões dos foyers -
podendo assim dizer-se que o melhor do 
Éden-Teatro reside na especialidade interna 
e no modo como o espaço interpreta o 
movimento de muita gente exactamente as 

1) in Portas, Nuno - "Cassiano Branco uma obra para o futuro"; O efémero Modernismo, IJIJ.f4""""•"'""" mais ausentes na arquitectura 
106. ( .. ). 1) 



CINEMA ÉDEN- PROPOSTA FINAL -----
11.1.5. 

Escadaria central vista do rés-do-chão- Fot.Colecção particular 1986 

Átrio, zona central - Fot.Colecção particular 1986 

Utllizaçlo: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1933 

Promotor: 

Locallzaçlo: Praça dos Restauradores, n• 17 
a 24- Lisboa 

N° Processo de obra: 18.495 do Arquivo da 
C.M.L. 

Estado actual: Bom, remodelado com 
mudança de uso 

Entre as primeiras e as últimas obras, 
predomina uma modernidade consentânea: 
desde as suas primeiras propostas para o 
Éden à espiral para o Victória, á beleza 
esguia da Torre no Coliseu do Porto, á 
fachada lateral - em forma de convés no 
Hotel do Luso. O acompanhamento 
internacional sempre encontrado em que se 
apoiou. 

Se no Coliseu do Porto se surpreendem as 
influências "de Stijl" e Mondrian, no Luso para 
além do torreão da fachada principal, é 
aquele movimento em forma de convés que 
nos atrai: a simbologia da mutabilidade, do 
inconquistado e da evasão. 

Se é possfvel detectar algo do vocabulário 
ambfguo de Mallet-Stevens, não passa 
despercebido a um olhar atento o contraponto 
com a torre do Castelo ao longe, e a 
modulação com a Serra, numa sensibilidade 
de integração local, em antecipação à poética 
de referências de Rossi, divulgada 
posteriormente. 

As analogias, a escuta da vocação do sftio, 
expressas em discurso cerrado, encontrar-se 
iam, também na volumetria ... . 2) 

2) in Maia, Augusta Adrego, "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro'; Cassiano 
Branco num tempo de futuro, pp. 218 



CINEMA IMPÉRIO 

11.2. 

Fotografia Armando Calado 

·~ 
. . 

Alçado da Av. Almirante Reis, arquivo histórico da C.M.L. 

Utilização: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1930-1940 

Promotor: Empresa Cinematográfica Cine 
Teatro Império 

Localizaçlo: Alameda D. Afonso Henriques, 
35 a 350 - Usboa 

N° Processo de obra: 3506 da C.M.L. 

Estado actual: Razoável, com mudança de 
uso 

O cinema Império embora com sugestões 
duma arquitectura moderna do espéctaculo, 
reflete o declfnio de Cassiano ... Alguns 
elementos como as torres de vidro sugerem o 
Eden ou o Coliseu do Porto, mas sem a 
mesma frescura, pois Cassiano já não tem 
neste tipo de programas aptidão para 
sfnteses que o satisfaçam, bem como aos 
clientes. Curiosamente-tal como noutros 
projectos-também aqui Cassiano abandonou 
a obra antes da conclusão não se podendo 
inferir que os resultados fossem superiores 
se a dirigisse até ao final. 1) 

1) in Catálogo Cassiano Branco exposição 
promivoda pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986, pp. 18. 



CINEMA IMPÉRIO 

11.2. 

Fotos do arquivo histórico da C.M.L. 

Fotos do arquivo histórico da C.M.L. 

Data do projecto: 1930-1940 

Promotor: Empresa Cinematográfica Cine 
Teatro Império 
Locallzaçlo: Alameda O. Afonso Henriques, 
35 a 350 - Lisboa 

N° Processo de obra: 3506 da C.M.L. 

Estado actual: Razoável, com mudança de 
uso 



COLISEU DO PORTO 

11.3. 
tiJtl ,,,l. u• 1••~t ! ttl.lt · 

Proposta recusada do Arq. Jan Wils 

Proposta recusada do Arq. Júlio de Brito 

Utlllzaçlo: Equipamento para 
Espectáculos 

Data do projecto: 1938-42 

Promotor: Empresa Artfstica SARL 

Locallzaçlo: R. Passos Manuel, n° • Porto 

N° Processo de obra: 615 CMP 

Estado actual: Razoável, reconstruido após 
incêndio 

Pela correspondência apercebemo-nos que a 
proposta de execução não chega a termo. Já 
nessa altura, numa carta de 7 de Abril de 
1937, o grupo de "Engenheiros Reunidos" 
assinala o arquitecto • engenheiro Júlio do 
Brito como técnico representante da 
'Garantia". Há ainda um rolo com o projecto 
de Jan Wils datado de 1938. Tudo aponta 
para uma recolha de ideias de projectos para 
o futuro ediffcio do Porto Será importante o 
conjunto dessas propostas e sua incidência 
nas várias traças propostas até à final a ser 
construfda. Sabemos que, com a data de 
Maio de 1939, aparece um projecto do 
arquitecto Júlio de Brito registado com o n° 
5972. Este projecto foi rejeitado pela 
comissão de estética. A fachada desse 
projecto era completamente diferente da 
imagem actual do Coliseu. Considerado "sem 
efeito" o projecto de Júlio de Brito, iniciaram· 
se contactos entre a "Garantia' e o arquitecto 
Cassiano Branco residente em Lisboa. 3) 

3) in Rodrigues, A. Jacinto • "Cassino Branco 
uma obra para o futuro", Cassiano Branco na 
concepção do Coliseu do Porto, pp. 184 e 
186 



COLISEU DO PORTO 

11.3. 

Projecto, arquivo histórico da C.M.L. 

Panta do piso dos camarotes, arquivo histórico as C.M.L. 

Utlllzaçao: Equipamento para 
Espectáculos 
Data do projecto: 1938-42 

Promotor: Empresa Artlstica SARL 

Locallzaçao: R. Passos Manuel, n• - Porto 

N" Processo de obra: 615 CMP 

Estado actual: Razoável, reconstruido após 
incêndio 

Como vemos o percurso desta obra do 
Coliseu oferece metamorfoses sucessivas. 
Dar a dificuldade de seguir apenas uma linha 
condutora do projecto. Cassiano Branco 
intervém no Coliseu do Porto já o processo 
construtivo estava em marcha. Que projectos 
ou ideias anteriores concorreram para esse 
processo? Desde Abril de 1937, os 
"Engenheiros Reunidos· apresentam 
propostas da autoria de José do Porto. Este 
projecto, desenhado em rolos de tela que se 
conservam no arquivo da ' Garantia", 
apresenta uma obra singularmente moderna. 
Facada em vidro, o ediffcio desenhado por 
José do Porto, em desenhos primorosos 
aponta para uma construção 
meticulosamente estudada. 

( ... )Aproveitamos, ainda que com ligeiras 
modificações, as paredes já construfdas 
segundo o primeiro projecto, que contornam a 
sala de espectáculos, palco e corredores. ( ... ) 
No entanto ainda que a sala mantenha em 
definitivo esta forma, as profundas alterações 
que sofreu, sobre o aspecto de localização 
dos lugares, composições decorativas, tecto, 
proscénio, frisas, plateias e especialmente os 
materiais a aplicar, dão-lhe um aspecto 
inteiramente moderno e conveniente sob o 
ponto de vista da acústica, visibilidade, 
comodidade, aquecimento, e ventilação 
(clima).( .. . ) O alçado principal do ediffcio do 
Coliseu do Porto (sob a Rua Passos de 
Manuel) constitui um elemento da 
arquitectura de feição especial: o seu aspecto 
inteiramente moderno pretende expressar 

Foyer permanentemente um espectáculo de formas 
arquitectónicas, de luz e de publicidade.( ... ) O 
balcão na nova solução arquitectónica 
adaptou-se a geral, sofreu cortes nos seus 
contornos e intercepção com a parede de 
contorno da sala de espectáculos. 2) 

2) in Rodrigues, A. Jacinto - "Cassino Branco 
uma obra para o futuro", Cassiano Branco na 
concepção do Coliseu do Porto, pp. 184 e 
186 



COLISEU DO PORTO 

11.3. 

Fotografia da Fachada Principal, arquivo da CML 

Fotografia da Sala 

Utlllzaçlo: Equipamento para 
Espectáculos 
Data do projecto: 1938-42 

Promotor: Empresa Artlstica SARL 

Locallzaçlo: R. Passos Manuel, n° - Porto 

N° Processo de obra: 615 CMP 

Estado actual: Razoável, reconstruido ap6s 
incêndio 

Entre as primeiras e as últimas obras, 
predomina uma modernidade consentânea: 
desde as suas primeiras propostas para o 
Éden à espiral para o Victória, á beleza 
esguia da Torre no Coliseu do Porto, á 
fachada lateral - em forma de convés no 
Hotel do Luso. O acompanhamento 
internacional sempre encontrado em que se 
apoiou. 

Se no Coliseu do Porto se surpreendem as 
influências "de Stijl" e Mondrian, no Luso para 
além do torreão da fachada principal, é 
aquele movimento em forma de convés que 
nos atrai: a simbologia da mutabilidade, do 
inconquistado e da evasão. 

Se é posslvel detectar algo do vocabulário 
amblguo de Mallet-Stevens, não passa 
despercebido a um olhar atento o contraponto 
com a torre do Castelo ao longe, e a 
modulação com a Serra, numa sensibilidade 
de integração local, em antecipação à poética 
de referências de Rossi, divulgada 
posteriormente. 

As analogias, a escuta da vocação do sitio, 
expressas em discurso cerrado, encontrar-se 
iam, também na volumetria ... 1) 

1) in Maia, Augusta Adrego, "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro•; Cassiano 
Branco num tempo de futuro, pp. 218 



COLISEU DOS RECREIOS 

11.4. 

Corte longitudinal do palco. Projecto de alterações. 1929, Arquivo da C.M.L. 
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Projecto de alterações para os corredores, palco e cúpula. 1929, Arquivo da C.M.L. 

Utilização: Equipamento para Espectáculos 

Data do projecto: 1929 

Promotor: Américo Covões 

Localização: R. das Portas de Sto Antão, 92 
a 104- Lisboa 
N" Processo de obra: 11 .299 CML 

Estado actual: Bom, sofreu recente 
remodelação 



PROJECTOS EQUIPAMENTO-TURISMO 
I 11. 



Utllizaçlo: Equipamento Turlstico 

pata do projecto: 1° projecto-1951/2° 
proiecto-1952 

Pf01110tor: 

Localfzaçlo: Rua Nova do Carvalho, n• 1 O -
LjSboa 

N" Processo de obra: 6.481 C.M.L. 

Estado actual: Razoável BAR EUROPA 
111.1. 

Alçado 1951, Processo de obras do arquivo da CML 

Fototografia de Alberto Picco, 1991 



Utilização: Equipamento Turfstico 

oata do projecto: 1940-42 

promotor: Firma Café Lisboa 

Locallzaçllo: Av. da Liberdade, n° 145-153 -

UsbOS 
N" Processo de obra: 5.004 da C.M.L. 

Estado actual: Demolido 

A obra mais agressivamente "moderna• d 
Cassiano foi o "Café Cristal" onde, na 
tachada, se joga com a cor do vidro opaco e, 
no interior, uma profusão de espelho 
ampliava um espaço já de si bastante grande. 
o uso de espelhos, que Adolf Loos fizera em . 
1906 no "Karntner Bar" alargando o espa 
de um modo enganador, pois o frequentador, 
quando sentado, nunca se veria reflectido, 
no "Cristal" de 1940 utilizado visando uma 
profusão de reflexos que dariam a 
frequentador uma vertigem barroca. Certa 
pessoas sentiam-se mal com o aspect 
"psicadélico" de ambiente. Se, sentados 
vendo a janela , o espaço arquitectónico 
dominado por quem está sentado às mesas, 
quando sentados contra a janela o espaç 
toma-se fluido e destorcido pois o painel 
decorativo do fundo reflectia-se juntament 
com todo o ambiente nos espelhos, um do 
quais no tecto. 3) 

Mas é sobretudo no Café Cristal que a su 
sabedoria criativa e imaginativa se volta 
afirnar em toda a plenitude. Também aqui o 
materiais dominantes são o vidro e os metais, 
resultando numa fachada que send 
"moderna"nao é paradigmática do moviment 
moderno antes retoma emblemáticament 
valores "clássicos". ~ no interior do café qu 
Cassiano atinge um elevado nlvel qualitativo, 
exercitando com mestria a organização d 
espaço interno de forma só equiparável a 
Eden e Coliseu do Porto; recorrendo 
utilização integral de espelhos nas paredes 
tecto, ele consegue criar um ambient 
espectacular de ampliação e recriaçã 
múltipla dos espaços. 2) 

2) in Catálogo Cassiano Branco, exposiçã 
Promovida pela Associação dos Arquitecto 
Portugueses, 1986. 

3) in Carvalho, Manuel Rio - •cassian 
Branco uma obra para o futuro•; O Cassian 
ou as intermitências do gosto, pp. 120 

Fotografia da decoração 
interior - arquivo C.M.L. 

CAFÉ CRISTAL 
111.2. 

Planta processo de obras - arquivo 
da C.M.L. 

Fotografia da decoração interior- arquivo C.M.L. 



UtJUzação: Equipamento Turistico 

oata do projecto: 1940-42 

promotor: Firma Café Lisboa 

Locallzaçllo: Av. da Liberdade, n° 145-153-

Usboa 
N" Processo de obra: 5.004 da C.M.L. 

Estado actual: Demolido 

o seu projecto para o Café Cristal, em Lisboa 
(1942), foi igualmente uma manifestação nã 
alinhada, em relação aos modelos d 
arquitectura do Estado Novo, mas, 
curiosamente, também não pode dizer-se qu 
fosse conforme com os modelos d 
arquitectura moderna de então, antes 
constituindo uma expressão singularizada 
relativamente á época e mesmo á sua obra. 

1) 

A acção de Cassiano na década de 40 tem 
marcá-la uma incursão declarada pelo "estil 
português", de gosto oficial, pontuada po 
raras obras de pendor "moderno" de que j 
destacamos o Café Cristal . 2) 

E o próprio projecto"moderno" da década 
seguinte, é simbolicamente um cristal 
revestido de espelhos, em que o sólido are 
da entrada, classicamente de volta perfeita, 
nada mais é que um espelho em que toda 
obra interior se desfaz para se encontrar com 
o "portugês suave" que o irá condenar a um 
arquitectura não sentida que trataará com 
uma ironia amarga, ( ... ) 2) 

1) in Silva, Fernandes Gomes - ·cassian 
Branco uma obra para o futuro"; O poder d 
imagem e a imagem do poder, pp. 213 

2) in Catálogo Cassiano Branco, exposiçã 
Promovida pela Associação dos Arquitecto 
Portugueses, 1986. 

CAFÉ CRISTAL 
111.2. 

Fotografia do Alçado Principal- arquivo da C.M.L. 

Desenho cartonado- arquivo C.M.L. 



UtilizaçãO: Equipamento Turfstico 

oata do projecto: 

promotor: 

LOC811zaçlo: Praia da Rocha - Portimão 

tf processo de obra: 

Estado actual: 

Alçado Norte 

Alçado Sul 

CASINO DA PRAIA DA ROCHA 

n nnn n Gm 
nL 

111.3. 



IJIIIização: Equipamento Turlstico 

!)ata do projecto: 1942 

promotor: 

LOC81ização: Av. Almirante Reis - Lisboa 

tf processo de obra: 

estado actual: 

A década seguinte (1940-1950) foi 
declaradamente para Cassiano Branco, uma 
época de falta de trabalho e de abandono, 
com ligeiras excepções, das expressões da 
arquitectura moderna que tao brilhantemente 
tilha praticado na década anterior. Foi entao 
que se deu abertamente a sua utilizaçao de 
modelos da arquitectura do Estado Novo, 
nomeadamente o baseado no estilo joanino 
'prédios na Avenida António Augusto de 
Aguiar, segundo a tipologia imposta pela CML 
e o prédio na Av. Fontes Pereira de Melo", o 
modelo regionalista que seguiu na sua própria 
habitação e na proposta para um hotel em 
Bragança (1944) e o modelo compósito, 
citado por Teotónio Pereira e José Manuel 
Fernandes, de que se serviu na proposta para 
a Cervejaria Portugélla (1942). 1) 

1) in Silva, Fernandes Gomes - ·~,.,_.,; .. n,nl 

Branco uma obra para o futuro"; O poder 
imagem e a imagem do poder, pp. 210 

CERVEJARIA PORTUGÁLIA 
111.4. 



Utilização: Equipamento Turfstico 

oata do projecto: 1943 

promotor: 

Localização: Av. da Liberdade- Lisboa 

N" Processo de obra: 

Estado actual: Demolido 

Só nas suas intervenções mais urbanas, d 
rua, como a proposta para abrigo d 
autocarros do Rossio e Restauradores e a 
Esplanada do Palladium, se verifica 
continuidade da arquitectura do vidro, 
retomada já como superffcie definidora d 
volumes prismáticos simples. 

t:, no entanto, evidente nesta obra a forma 
rigorosa e controlada como a ideia-base er 
levada à prática, sendo talvez a primeir 
intervenção de Cassiano Branco, no ãmbit 
da arquitectura com maturidade, que não 
apenas a repetição dum tema forte de A 
Deco, como foi a primeira proposta do ~den. 
1) 

1) in Ferreira, Raul Hestnes - "Cassian 
Branco uma obra para o futuro"; As obras 
utopias d~ Cassia!'o pp. 178 

ESPLANADA DO CAFÉ PALLADIUM 
111.5. 



Utilização: Equipamento Turfstico 

oat.a do projecto: 1938 

promotor: António Maria Lopes 

Localizaçio: Mealhada 

No processo de obra: 

Estado actual: Razoável 

Obras chave, por surpreendentes, nesta 
década e que decerto contribulram para uma 
sitUação de que futuramente Cassiano seria 
vitima, ou seja a criação de uma arquitectura 
dita "portuguesa" foram as da região de 
Coimbra que inclulram o Hotel do Luso, obra 
híbrida com uma forte imagem mas de escala 
nada sedutora e sem qualquer atractivo 
conceptual que a recomendasse( ... ) 1) 

( ... )o Hotel do Luso. O exerclcio ciclópico, 
sem dúvida, será o de retirar, uma a uma, 
todas as componentes do revestimento 
ornamental e do então instituldo "gosto 
português", do torrel!o aos arcos de volta 
inteira, dos alpendres aos pináculos da 
grelhas às floreiras. Se, contudo, a 
capacidade de abstracção nos conseguir leva 
a esse ponto, provavelmente estaremos na 
presença de uma obra limada, cujo 
movimento traduz uma real capacidade de 
intervir numa topografia delicada, e cuja 
harmonia entre resposta funcional e inserção 
no terreno - enriquecendo ainda a encosta do 

HOTEL BANHOS DO LUSO 

- r , 

• -!! UI • 
• -;J m llõl 
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111.6. 

Postal, colecçao particular 

Buçaco como pano de fundo - a colocaram ao ( ... ),o exemplo do grande Hotel das Termas do Luso fica como a Casa Grande de transição entre 
nlvel de uma obra de forte preocupação o "modernismo• e o "ruralismo do estilo português". 
contextuai, avant la lettre . Esta atitude é tanto 
mais notável quando vinda de alguém 

habituado ao tecido urbano de Lisboa, lidando Ao longe, a serra do Buçaco encimada pela Cruz Alta; da mata, emerge o Palace; mais abaixo, a 
nele com rara fluência e multas vezes, ditando mancha do casario do Luso, dominada pelo Grande Hotel. Na sua volumetria, repete-se uma 
as regras. 2) dominante vertical como que ancorando o volume do ediffcio estruturado por um hall principal e 

acessos verticais e por um longo corredor em curva, servindo os quartos. Os salões principais 
abriam sobre a piscina, onde o olhar se estendia até ao cimo da mata. As fachadas seguem o 
movimento do corredor acentuado pelos planos das varandas e florelras, em linhas curvas 

1) in Catálogo Cassiano Branco, exposição continuas que se enrolam nas extremidades, relembrando o "Victória" . Resta a imagem estática 
promovida pela Associação dos Arquitect dos volumes do telhado, dos corpos da recepção, das colunas, dos cachorros e das balaustradas. 

Portugueses, 1986, pp.17. 3) 

Entre as primeiras e as últimas obras, predomina uma modernidade consentânea: desde as suas 
2) in, Casa novas, Luis Elias •cassiano primeiras propostas para o ~den à espiral para o VictOria, á beleza esguia da Torre no Coliseu do 
Branco uma obra para 0 futuro"; As obras ~orto, ~ fachada lateral - em forma de c~nvés no Hotel do Luso. O acompanhamento 
Pllblicas no tempo de Cassiano Branco, pp. 1ntemac1onal sempre encontrado em que se apo1ou. 
194 

3 
. . • . Se no Coliseu do Porto se surpreendem as influências "de Stijl" e Mondrian, no Luso para além do 

) m Perd1gl!o, José - Cass1ano Branco uma torreão da fachada principal, é aquele movimento em forma de convés que nos atrai: a 
obra para o futuro"; Moradias de Cassiano simbologia da mutabilidade, do inconquistado e da evasao. 
Branco pp. 158 

As analogias, a escuta da vocação do sitio, expressas em discurso cerrado, encontrar-se-iam, 
também na volumetria ... 

Se é posslvel detectar algo do vocabulário amblguo de Mallet-Stevens, não passa despercebido 
4) ln Mala, Augusta Adrego, "Cassiano a um olhar atento o contraponto com a torre do Castelo ao longe, e a modulação com a Serra, 
Branco uma obra para o futuro"; Cassiano numa sensibilidade de integração local, em antecipaçao à poética de referências de Rossi, 
Branco num tempo de futuro, pp. 218 divulgada posteriormente. 4) 



UtJiizaçlo: Equipamento Turfstico 

oata do projecto: 1950-58 

promotor: Sociedade Foz do Arade, Lda 

LOC<IIfzaçAo: Praia da Rocha 

N" Processo de obra: 

EstadO actual: Não aprovada 

Alçado Sul 

Alçado Poent 

Planta Primeiro Piso 

HOTEL INFANTE DE SAGRES 
111.7. 



Utfllzaçlo: Equipamento Turfstico 

pata do projecto: 1934-35 

promotor: Freire e Matos, Lda 

LOUIIzaçlo: Av. da Liberdade, n° 168-170 -

LiSbOa 
N" Processo de obra: 48.144 da C.M.L. 

EJtado actual: Razoável, mudança de uso 

o Hotel Vitória, de 1934, está próximo d 
uma arquitectura de pendor expressionista, 
com um carácter original embora nê 
deStituldo de um certo sabor parisiense 
julgo que aqui o adjectivo remete para o A 
[)eco. 1) 

.... Hotel Vitória com os seus 56 quartos. O 
facto, as suas fachadas, rompendo com 
habitual expressão historicista, propõem-s 
modernistas, o hotel fá-lo quas 
acintosamente em relação ao gost 
dominante. A sua frente assimétrica, 
acentuar em claro-escuro dos volumes, 
ausência da tradicional decoraçao, a nude 
das formas, fazem deste ediffcio um caso à 
parte, mesmo na obra de Cassiano Branco. 
Talvez apenas a moradia neoplástica (pel 
exterior) na Av. Columbano Bordalo Pinheir 
1927-demolida) e o Coliseu do Porto (1939) 
tenham atingido essa força. 2) 

O projecto de Janeiro de 1936, aquele que foi 
efectivamente construido, correspond 
sobretudo ao acerto da soluçlo já antes 
delineada relativamente ao limites irregulare 
do lote de terreno. 2) 

Aqui organizam-se os espaços de recepçêo, 
sala de estar, bar e restaurante no r/c, mas 
sem as duas entradas da primeira versão. 
para cima dispõem-se as quartos, enquant 
nos andares em semi cave, abaixo do r/c, s 
situam os serviços, com acessos para 
Avenida em entrada lateral para o logradouro. 
2) 

1) in Carvalho, Manuel Rio - "Cassian 
Branco uma obra para o futuro"; O Cassian 
ou as intermitências do gosto, pp. 120. 

2) in Toussaint, Michel - "Cassiano Branc 
uma obra para o futuro· , O fazedor de cidade, 
~p . 138 

HOTEL VICTÓRIA 
111.8. 

Pormenor do alçado principal, fotografia de Armando Calado 1991 - Arquivo da CML 

Fotografia da sala de jantar - Arquivo da CML 



UtJUzaçio: Equipamento Turlstico 

oata do projecto: 1934-35 

PrOmotor: Freire e Matos, Lda 

Localização: Av. da Liberdade, n• 168-170-

LJsbOa 
tf Processo de obra: 48.144 da C.M.L. 

estado actual: Razoável, mudança de uso 

A sequência de projectos para o hotel 
demostra a vontade do arquitecto na procur 
de uma visualização de rotura, mas sem po 
em causa o significado da Avenida com 
'Boulevard", reforçando-lhe apenas o j 
referido entendimento da principal artéria d 
cidade. Deste modo, a primeira versão (das 
contidas no processo camarário) d 
Setembro de 1934, se bem que semelhante 
versão construlda, apresenta o torreão d 
lado Norte, pouco mais alto que o corpo com 
varandas e sem o actual terminar curvo. 
Apenas um elemento decorativo constituld 
como um circulo com lâmina vertical 
descentrado relativamente ao meio d 
torreêo, marca o final do volume. 3) 

Do lado do corpo das varandas, a finalizaçã 
superior faz-se também com uma varand 
saliente. Esta solução diminu· 
consideravelmente a diferenciação do torreã 
e do corpo com varandas, pois quas 
uniformiza os dois no topo da fachada. 
Apenas a pala do terraço cria um 
continuidade para cima do terminar redond 
das varandas. Na versão de Maio de 1935, 
fachada já é semelhante à construlda, 
apenas tem menos tubos sobre a guarda da 
varandas. 3) 

Aqui organizam-se os espaços de recepção, 
sala de estar, bar e restaurante no r/c, ma 
sem as duas entradas da primeira versão. E 
Para cima dispõem-se as quartos, enquant 
nos andares em semi cave, abaixo do (/c, s 
s~uam os serviços, com acessos para 
Avenida em entrada lateral para o logradouro. 
3) 

3) in Toussaint, Michel - "Cassiano Bran 
urna obra para o futuro", O fazedor de cidade, 
Pp. 138 

HOTEL VICTÓRIA 
111.8. 

Pormenor do alçado principal, fotografia de Armando Calado 1991- Arquivo da CML 

V lCTORm ri OTt:L 
Postal, arquivo da CML 



lltlllzaçlo: Equipamento Turlstico 

pata do projecto: 1934-35 

p,omotor: Freire e Matos, Lda 

LOCIIIzaçAo: Av. da Liberdade, n° 168-170. 
l,lsb08 
rf Processo de obra: 48.144 da C.M.L. 

estado actual: Razoável, mudança de uso 

ouas escadas, uma para hóspedes e outr 
de serviço (exterior), definem os acesso 
verticais. Da organização dos espaço 
interiores há pouco a dizer, a não ser 
inserção individual da portaria no vestlbulo d 
entrada, e o facto de o maior corredor dos 
andares de quartos tenninar de ambos o 
lados nas varandas dianteira e traseira, 
provavelmente por razOes de segurança. 4) 

Mas fundamentalmente, o que é important 
neste ediflcio é a fachada. Cassiano Branc 
colocou ar todo o seu poder criativo. Se em 
termos gerais a sua composição, se pod 
interpretar o conjunto fonnado por um torreã 
e um corpo de varandas, há que distinguir 
r/c e reconhecer que, nao tendo organizado 
fachada segundo um eixo central de simetria, 
o arquitecto não deixou de estabelecer um 
equlllbrio dinâmico é certo, entre 
verticalidade do torreão (mesmo já marcad 
por janelas de proporção horizontalizante) e 
horizontalidade das varandas (mesmo qu 
terminadas a Sul por partes circulare 
salientes suportadas por um pilar, 
prefigurando outro torreio). 4) 

Em vez de telhado, há um terraço acesslvel, 
certamente entendido como mais um espa 
para os hóspedes, talvez um jardi 
suspenso, como sugere a representação d 
elementos verticais tombando da pala, mom 
mais uma vez, "Les 5 points d'un 
architecture nouvelle". 4) 

4) in Toussaint, Michel • "Cassiano Bran 
uma obra para o futuro•, O fazedor de cidade, 
pP, 138 

HOTEL VICTÓRIA 
111.8. 

Alçado principal, projecto de ampliaçao não concretizado ·Arquivo da CML 

Desenho de Cassiano Branco ·Arquivo da CML 



UtilizaçãO: Equipamento Turlstico 

oata do projecto: 1952-65 

PrOmotor: Alcino dos Santos Melo 

Localização: Vilar Formoso 

N" Processo de obra: 

estado actual: EDIFÍCIO EM VILAR FORMOSO 
111.9. 

Mobiliário, desenho de 1965 - Arquivo da CML Perspectiva interior, desenho de 1965 - Arquivo da CML 

\ 

Perspectiva interior, desenho de 1965 - Arquivo da CML 
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Alçado, desenho de 1965 - Arquivo da CML 





UtJUzaçlo: Equipamento Comercial e 
Industrial/Armazém 

Data do projecto: 1929 

promotor: Sindicato das Pescas 

Localização: Porto Alexandre, Moçâmedes, 

AJ190ia 
N" Processo de obra: Impossível localizar 

estado actual: Não construido 

... Os armazéns de menor qualidade, que 
desenhou para Angola, mas de certo 
contribufram para o seu percurso de criação 
arquitectónica, .. . , 1) 

1) in FERREIRA, Raul Hestnes, as obras e 
utopias de Cassiano Branco, "Cassiano 
Branco- Uma obra para o futuro", pp. 177 

SINDICATO DE PESCAS 
IV.1. 

Desenho, 1929- Arquivo C.M.Lisboa 



UtJiizaçlo: Equipamento lndusttrial 

J)ata do projecto: 1943 

PrOmotor: Firma Antunes da Cunha 

Locallzaçlo: Av. da República de 
Moçâmedes - Angola 

N" Processo de obra: 

Estado actual: EDIFÍCIO INDUSTRIAL 
IV.2. 



Utlllzaçlo: Equipamento Comercial 

oata do projecto: 1963 

promotor: Grémio do Comércio 

Locallzaçlo: Carvalhal, Sobrai de Monte 
AgraÇO, Torres Vedras 

tf Processo de obra: 

estado actual: 

Planta do Piso Térreo 

Alçado Lateral 

GRÉMIO DO COMÉRCIO 
IV.3. 



UtJIIzaçlo: Equipamento Comercial 

Data do proJecto: lmpossrvel verificar 

promotor: lmpossrvel verificar 

L,oCIIIzaçlo: impossrvel verificar 

N" Processo de obra: 

Estado actual: 

Fotografia do arquivo histórico da C.M.L. 

JOALHARIA MACEDO 
IV.4. 



UtJUzaçlo: Equipamento Comercial 

pata do projecto: 

promotor: Sociedade de Moagem do Aterro 

Locallzaçlo: Av. 24 de Julho, 126 

N" Processo de obra: 37.074 

estado actual: SOCIEDADE MOAGEM DO ATERRO 
IV.5. 

Detalhe das asnas da cobertura do armazém 



UtJIItação: Equipamento Comercial e 
Industrial 

oata do projecto: 1928 

promotor: 

Localização: Av. da Liberdade, n° 227 -
Lisboa 

tf Processo de obra: 3.275 CML 

Estado actual: Demolido 

Com a segunda proposta para o Stand Rio 
de Oliveira, que ultrapassou a fase "clássica" 
1) 

" ... o Stand de automóveis Rios de Oliveira n 
Avenida da Liberdade (1928) lembro-me d 
fasclnio que aquele ediflcio me causou, 
encurralado entre dois prédios antigos com 
uma enorme cobertura de vidro com 
triângulos invertidos. ( .. . )Analisando a 
proposta inicial e a construçao final, há um 
afastamento classizante e uma maio 
abertura ao "moderno" no tratamento d 
"lettering" e no abandono da cornija." 2) 

i 

.... ..• .,r 

1) in catálogo Cassiano Branco, Associaça 
dos Arquitectos, 1986, pp. 14. 

2) in Carvalho, Manuel Rio, Cassiano Branco 
ou as intermitências de gosto, "Cassiano 
Branco - Uma obra para o futuro", pp. 118 

STAND RIOS DE OLIVEIRA 
IV.6. 

Alçado principal, desenho do processo de obra - proposta inicial 

-·-~-· ,. ..... ___ . 
. t:-qc-r• . .L.. o~ c. i TV.Dil'"-lA..t- . 

.......... ~. 
-~ro.,o4.~...c. . 

,......_ . ""' .I 

Corte longitudinal, desenho do processo de obra- proposta inicial 



UtJIIzaçlo: Equipamento Comercial e 
Industrial 
Data do projecto: 1959-69 

promotor: Canos Ribeiro da Silva 

Locallzaçlo: R. do Ferragial, n° 12 - Lisboa 

tf Processo de obra: 28.387 da CML 

estado Actual: Proj. ele Alterações 1981, 
pela firma Grêo Pará TIPOGRAFIA FREITAS BRITO 

~----

IV.?. 

Planta do Piso da Oficina 

Alçado 



PROJECTOS - CONCURSOS PÚBLICOS 
V. 



Utilização: Concursos Públicos 

Data do projecto: 1965 

Promotor: Banco de Portugal 

Locallzaçao: Évora 

N<> Processo de obra: 

Estado actual : 

AGÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL 
V.1. 

Estudo prévio para o ediffcio sede -Alteração da fachada -Arquivo histórico da CML 



Esboços do 2° Concurso de 1933, Arquivo 
Histórico C.M.L. 

~ 
~· ; ' 
::.,)! 

Esboços do 2° Concurso de 1933, Arquivo 
Histórico C.M.L. 

Esboços do 2° Concurso de 1933, Arquivo 
Histórico C.M.L. 

Utilização: Equipamento Cultural 

Data do projecto: 1933 

Promotor: 

Localização: Sagres 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

MONUMENTO AO INFANTE D. 
HENRIQUE 

V.2.1 . 

MONUMENTO AO INFANTE 
D. HENRIQUE 

-
Proposta Final do 2° Concurso de 1933, Arquivo Histórico C.M.L. 



Uma palavra ainda sobre as propostas de 
Monumento ao Infante Sagres. Como se 
sabe o poder politico rejeitou a escolha do júri 
dos dois primeiros concursos tendo José 
Augusto França lamentadoaa não adopção 
do projecto premiado no 1 • Concurso dos 
irmtlos Rebelas de Andrade , enquanto Pedro 
Vieira de Almeida enalteceu a qualidade 
arquitéctonicada proposta do Velho Lino, sem 
dúvida muito elaborada 
arquitectónicamente,embora de formas 
heterogénea, tem uma escala discutrvel face 
à dimensão do sftio, enquanto a dde 
Cassiano, ntlo selecionda para a fase final do 
2° concurso se traduziu por uma forma 
escultórica, misto de vela e de chama, de 
simbologia adequada e escala do 
promontório, prolongando-o sem se 
desdobrar em volumes de diffcil leitura à 
distância. Conseguindo tanto esta soluçtlo 

MONUMENTO AO INFANTE D. 
HENRIQUE 

V.2.2. 

Anteprojecto do 3° concurso
trabalho de equipa com 
Januário Godinho e outros, 
Arquivo da C.M.L: 

como a que apresentou ao 3° concurso (a L-;.,..... __ .;.;u,;,;,;,;~.:......;;.o~~- ___ .....,_.iii..I ..... IWM 

escolhida para a fase final) evitar a dualidade 
"arquitectura moderna ou tradicional", as 
propostas de Cassiano documentam uma 
vontade de intervenção, que continuará a 
manter mesmo no decepcionante perfodo da 
•arquitectura nacionalista". 1) 

1) 
. C tál C . 

8 
. ,. Maqueta do 3• concurso do Monumento Infante D. Henrique, Arquivo da C.M.L. 

m a ogo ass1ano ranco, expos1çao 
promovida pela Associação dos Arquitectos 
Portugueses, 1986, pp. 17. 

Utilizaçllo: Equipamento Cultural 

Data do projecto: 1953 

Promotor: 

Locallzaçllo: Sagres 

N• Processo de obra: 

Estado actual: 



Utillzaçllo: Equipamento Cultural 

Data do projecto: 1937 

Promotor: 

Locallzaçllo: Santa Comba Dão 

N• Processo de obra: 

Estado actual: 

MONUMENTO AOS MORTOS DA 
GRANDE GUERRA 

V.3. 

Perspectiva do Monumento - arquivo histórico da CML 



PASSOS DO CONCELHO DA SERTÃ 
V.4. 

, 

Fotografia do exterior- Arquivo histórico da CML 

Utilização: Concursos Públicos 

Data do projecto: 1927 

Promotor: Camara Municipal da Serta 

LocallzaçAo: Serta 

N" Processo de obra: 

Estado actual: 
Detalhe do corpo central do edifício - Arquivo histórico da CML 



VI. 



~XPOSIÇÃO DO MUNDO PORTUGUÊS 

Vl.1. 

::xposição do Mundo Português, Esboço, 1940, Arquivo Histórico da C.M.L. 

Utilização: Projecto de estrutura móvel 

Data do projecto: 1939-41 

Promotor: Comissarido da Exposição do 
Mundo Português 

Localização: Lisboa 

N° Processo de obra: Não existe 

Estado actual: Demolido 

Aos nove dias do mês de Junho de mil novecentos e trinta e nove, a sede do Comissariado da Esposição do Mundo Português, silo na Praça 
D. Vasco da Gama, desta cidade de Lisboa, encontrando-se presente o Comissario Adjunto Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo, e o 
arquitecto Cassiano Branco, residente na Rua S. francisco de Salas, número dois primeiro, desta cidade cuja identidade foi legalmente 
reconhecida, se lavrou o presente termo do contrato para a prestação de serviços do referido arquitecto, como autor do projecto de 
Urbanização da praça compreendidaentre a Rua de Belém, Calçada do Gaivão e entrada da exposição dos "Jerónimos", sob as seguintes 
condições( ... ) 1) 

1) Extraio do contrato da prestação de serviços entre o arquitecto Cassiano Branco e a Comissão Executiva dos Centenários da Exposição do 
Mundo Português. 



EXPOSIÇÃO DE SEVILHA 

Vl.2. 

O Pavilhão foi classificado com o 2° lugar, e tinha como divisa "Primus lnter Pares" 

Esboços finais do projecto do Pavilhão Português na Exposição Universal de Sevilha 

Utilização: Projecto de estrutura móvel 

Data do projecto: 1927-29 

Promotor:Comissariado Geral da Exposição 
de Sevilha 

Localização: Sevilha 

N° Processo de obra: Não existe 

Estado actual: Demolido 



EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE 
BRUXELAS 

Vl.3. 

Planta de Localização dos Sectores 

Utilização: Projecto de estrutura móvel 

Data do projecto: 1954-58 

Promotor: Comissariado Geral da Exposição 
de Bruxelas 

Localização: Bruxelas 

N° Processo de obra: Não existe 

Estado actual: Demolido 



PROJECTOS PARA EDIFÍCIOS DE UTIL 
VIl. 



Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1964-65 

Promotor:C.T.T. 

Locallzaçlo: Coimbra 

N° Proceaao de obra: 

EDIFÍCIO PARA OS C.T.T. Estado actual: 

Vll.1 . 

Alçado Lateral 

Alçado Principal 

Planta 



Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1959-60 

Promotor: C.T.T. 

Locallzaçlo: Portimao 

N" Processo de obra: 

EDIFÍCIO PARA OS C.T.T. Estado actual: 

V11.2.1. 

Alçado principal, proposta nao aprovada 1965, arquivo histórico da C.M.L. 

- - -,7- ~ ..._ 

. 7 
Alçado direito, proposta nao aprovada 1965, arquivo histórico da C.M.L. 

Perspectiva, proposta nao aprovada, arquivo histórico da C.M.L. 

Em paralelo com estas obras, continuava a fazer outras obras "modernas' como a Estaçao dos Correios em Portimao, de 1968, e isto é 
revelador de uma mentalidade com certas semelhanças com os grandes marceneiros franceses do século XVIII que tanto faziam em estilo 
Lufs XV como Lufs XVI. 1) 

1) in Carvalho, Manuel Rio- "Cassiano Branco uma obra para o futuro' ; O Cassiano ou as intermitências do gosto, pp. 122 



EDIFÍCIO PARA OS C.T.T. 
V11.2.2. 

-

Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1959-60 

Promotor: MOP-DGEMN 

Locallzaçlo: PortimAo 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

Planta do Piso 1, arquivo histórico da CML 

Alçado Lateral Esquerdo 

' tb 

Alçado Lateral Direito 



ESTAÇÃO CAMINHOS DE FERRO 
Vll.3. 

Postal, 1939- Arquivo da C.M.L. 

Utilização: Equipamento Público 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Companhia dos Caminhos de 
Ferro 
Localização: Antiga Praça Oliveira Salazar -
Benguela 

N° Processo de obra: 

Estado actual: Não foi posslvel verificar 

Os anos seguintes, de 1935/36 dedicou-os Cassiano inteiramente aos projectos urbanos de Lisboa com excepção da 
Estação de Caminhos de Ferro de Benguela, de linguagem moderna com certas concessões a uma arquitectura oficial. 
1) 

1) in Catálogo Cassiano Branco, exposição promovida pela Associação dos Arquitectos Portugueses, 1986 



Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1964-69 

Promotor: Serviços de AlfAndega 

Locallzaçlo: MarvAo 

N" Processo de obra: 

ESTAÇÃO FRONTEIRIÇA DE GALEGOS Estado actual: 

Vll.4.1. 

Alfandêga e armazém,desenho, 1964- Arquivo histórico da C.M.L. 

• i I i I ;I .. .. 
L_ 

,_ 

Corte do Armazém - Arquivo histórico da C.M.L. 

Alçado sul 



ESTAÇÃO FRONTEIRIÇA DE GALEGOS 
V11.4.2. 

Alçado Norte do Anteprojecto 

Alçado Lateral do 
Anteprojecto 

Pormenor da janela 

, .. 

Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1964-69 

Promotor: Seviços de AlfAndega 

Locallzaçlo: MarvAo 

NO Processo de obra: 

Estado actual: 

........... , ... ... _ 



ESTAÇÃO FRONTEIRIÇA DE GALEGOS 
Vll.4.3. 

.,.. ,. , 

'Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1961 

Promotor: Serviços de Alfândega 

LocallzaçAo: Marvão 

N" Processo de obl'l: 

Estado actual: 

Perspectiva, arquivo histórico da CML 

Alçado, arquivo histórico da CML 



JUNTA NACIONAL DO VINHO 
Vll.5.1. 

Utilização: Equipamento Público 

Data do projecto: 1957-1960 

Promotor: Junta Nacional dos Vinhos 

Localizaçlo: R. Mouzinho da Silveira, n° 5 -
5A- Lisboa 

N° Processo de obra: 

Estado actual: Razoável 

Fotografia do alçado principal 

Inúmeros projectos, de que são exemplo a Junta Nacional do Vinho, o prédio na Av• Fontes Pereira de Melo 25A, o prédio na Praça de 
Londres e o prédio na Rua dos Navegantes, provam a falta de mestria que ele demonstrava ao cultivar essas expressões, sendo bem provável 
que o fizesse em termos intencionalmente caricaturais, tal como Graça Dias já referiu ao afirmar que, na sua opinião, se tratava de expressões 
de humor. 

Alguns detalhes desses ediflcio são efectivamente do mais grotesco que é possfvel encontrar na arquitectura do Estado Novo- como é o caso 
do cunhai da Junta Nacional do Vinho, dos frontões ao nfvel do 1°andar e da torre de canto do prédio na Praça de Londres - e podem, de 
facto, significar que Cassiano Branco se pretendeu vingar, desse modo, de alguns dos maus tratamentos que o Poder lhe infligiu ao longo da 
Vida. 1) 

1) in Silva, Fernandes Gomes - "Cassiano Branco uma obra para o futuro' ; O poder da imagem e a imagem do poder, pp. 214 



JUNTA NACIONAL DO VINHO 
Vll.5.2. 

Alçado, 1960, arquivo histórico da C.M.L., Fot. Armando Calado 

Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1957 

Promotor: Junta Nacional dos Vinhos 

Locallzaçlo: R. Mouzinho da Silveira, n° 5 • 
5A - Lisboa 
NO Processo de obra: Nêo existe 

Estado actual: 

ESBOCETO COM-TIVO DOS EDIFitiOS E)(J$tt;NTES 
COM O QUE SE PRETENDE CON.!.TRVIA 

:.,_~~w 

Alçado dos ediffcios existente 

Em paralelo continua a praticar arquitectura como sempre o fez, eclecticamente em termos de linguagem visfvel, pondo em paralelo o 
modernismo e o nacionalismo e já experimentando, nos anos 50 e 60, uma arquitectura de expressão moderna, como se pode ver nos estudos 
para a Junta Nacional do Vinho (1957 e 1960) ou na proposta para a ponte sobre o Tejo (1958). 1) 

1) in Toussaint Michel, "Cassiano Branco uma obra para o futuro", A vontade da metrópole da baixa à avenida, pp. 148 



JUNTA NACIONAL DO VINHO 
Vll.5.3. 

'Utlllzaçlo: Equipamento Público 

Data do projecto: 1960 

Promotor: Junta Nacional dos Vinhos 

Locallzaçlo: R. Mouzinho da Silveira, n° 5 -
SA- Lisboa 
N° Processo de obra: NAo existe 

Estado actual: 

t 

Alçado da 2° proposta de ampliação - Arquivo histórico da CML 

Em paralelo continua a praticar arquitectura como sempre o fez, eclecticamente em termos de linguagem vísfvel, pondo em paralelo o 
modernismo e o nacionalismo e já experimentando, nos anos 50 e 60, uma arquitectura de expressão moderna, como se pode ver nos estudos 
para a Junta Nacional do Vinho (1957 e 1960) ou na proposta para a ponte sobre o Tejo (1958). 1) 

1) in Toussaint Michel, "Cassiano Branco uma obra para o futuro", A vontade da metrópole da baixa à avenida, pp. 148 



PROJECTOS- EQUIPAMENTOS HIDR 
VIII. 



BARRAGEM DO CASTELO DO BODE 
Vlll.1.1. 

Perspectiva - esboceto da proposta 

Utlllzaçlo: Equipamento Hidroeléctrico 

Data do projecto: 1942-48 

Promotor: Conselho Superior de Obras 
Públicas 

LocallzaçAo: Rio Zêzere 

NO Processo de obra: 

Estado actual: 



BARRAGEM DE CONSTÂNCIA 
Vlll.1.2. 

Perfil 

Utlllzaçlo: Equipamento Hidroeléctrico 

Data do projecto: 1942-48 

Promotor: Conselho Superior de Obras 
Públicas 
Locallzaçlo: Rio Zêzere 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



BARRAGEM DO BEL VER 
Vlll.2.1. 

Cassiano, arquitecto dessa época, assinala a 
sua passagem pelas Obras Públícas com 
uma obra importante: a Central Belver. As 
restantes intervenções no âmbito da 
hidroeléctrica, todas anteriores a Castelo do 
Bode, são caracterlsticas da dimensão 
desses investimentos da década anterior do 
Plano de Ell'}ctrificação Nacional do Eng.• 
Ferreira Dias, Plano que merece hoje uma' 
análise cuidada, nao para criticar as ideias -
base, hoje naturalmente ultrapassadas, mas 
porque é legitimo perguntannos se - no 
âmbito estrito da energia eléctrica - a 
evolução não era previslvel ... 1) 

1) in Casanovas, Luis Elias "Cassiano 
Branco uma obra para o futuro' ; As obras 
públicas no tempo de Cassiano Branco, pp. 
194 

Utllizaçlo: Equipamento Hidroeléctrico 

Data do projecto: 1947 

Promotor: Conselho Superior de Obras 
Públicas 

Locallzaçlo: Belver, Rio Tejo 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



BARRAGEM DA PRACANA 
Vlll.2.2. 

Utlllzaçlo: Equipamento Hidroeléctrico 

Data do projecto: 1952 

Promotor: Conselho Superior de Obras 
Públicas 

Locallzaçlo: Pracana- Rio Tejo 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



BARRAGEM SALAZAR 
Vlll.3. 

utlllzaçlo: Equipamento Hidroeléctrico 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Conselho Superior de Obras 
Públicas 

Locallzaçlo: Ribeira de Santa Catarina, 
Pego do Altar - Vale do Sado 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



PROJECTOS DE URBANISMO 
~--------------------------------------
IX. 



~OSTA DA CAPARICA 
X. 1 

li. proposta para a Costa da Caparica notabiliza-se pela criação de um amplo canal, paralelo ao Atlântico, que redimensiona o desmesurado 
areal e se destina à prática de desportos náuticos, sendo um complemento da praia. O sistema de pontes sobre o canal, que ligam a cidade 
dealizada ao mar, nao só qualificam arquitectonicamente aquele eixo da água, como potencializam a sua utilização. 

Da proposta desta cidade balnear ressalta a convicção do canal-rio-piscina e dos três principais equipamentos que lhe são marginais: dois 
hotéis e um casino, bem como o intenso campo desportivo que se implanta na base da falésia. 1) 

1) George. Frederico- "Cassiano Branco uma obra para o futuro", O esboceto é uma ideia em evolução. pp. 56. 

Utilização: Projectos de Urbanismo 

Data do projecto: 

Promotor: 

Localização: 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



CIDADELA DE CASCAIS 
IX.2 
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Projecto de uma nova estrada que circunda a cidadela de Cascais até à ponte de Santa Marta e para a construção de um molhe para barcos 
de pequena tonelagem 

Utilização: Projectos de Urbanismo 

Data do projecto: 1933 

Promotor: Comissão de Iniciativa e Turismo 
do Concelho de Cascais 
Locallzaçlo: Cidadela de Cascais 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 



PROPOSTAS VÁRIAS 
X. 



ACADEMIA DE BELAS-ARTES 
X.1 

Prova de concurso para professor na Escola de Belas-Artes de Lisboa, 1933 

Desenho de uma Academia de Belas-Artes 

Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 1933 

Promotor: Concurso 

Localização: 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

Arquivo Histórico da C.M.L. 



ALPENDRES ROSSIO 
RESTAURADORES 
X.2 
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Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 1936 

Promotor: Camara Municipal de Lisboa 

Localização: Praça O. Pedro V e 
Restauradores - Lisboa 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

....... 

Perspectiva-esboceto da proposta 

( ... ) O desenho de uma longa e espessa pala luminosa apoiada numúnico pilar central marcad 
por linhas horizontais que a perspectiva do desenho representa inclufda num Rossio enorm 1) in Toussaint, Michel • "Cassiano Branco 
cheio de gente e automóveis, não deixa de lembrar essa horizontalidadedinãmica de uma obra para o futuro", A vontade da 
Mendelshon muitas vezes remata por curvas cilfndricas incluindo luz, adquirindo também a metrópole da Baixa à Avenida, pp. 144. 

forma de pala lançada sobre a rua. 1) 



Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 1943 

Promotor: 

Localização: Av. Da Liberdade 

N° Processo de obra: 

ARRANHA CÉUS- AV. LIBERDADE Estado actual: 

X.3 

i 

Alçado- esboceto 

A fachada do arranha-céus da Av. da Liberdade, destinado "a um grande centro comercial d Esboceto 
habitações tipo "appartement", em número bastante elevado, de preço económico, e com todas 
as comodidades, água luz, aquecimento, etc", de 16 andares, com sessenta metros de altura, 
cinco elevadores, estrutura de cimento e aço e perfeitamente incombustlvel", com um corp 
central mais alto e dois laterais à altura dos vizinhos apresenta-se em estilo "0. João V' com 
arcadas no embasamento a pedra em aparelho rusticado suave, bem como as altas pilastras 
que ritmam o conjunto severamente axial, coroado por um jogo de telhados beirados, pináculos 
e frontão curvo, mas também com janelas de dominaante horizontal apresentando-se assim 1) in Toussaint, Michel - " Cassiano Branco 
profundamente eclético, no entendimento da "arquitectura moderna"( ... ) 1) uma obra para o futuro, A vontade da 

Metrópole da Baixa à Avenida, pp. 144. 



CADEIA DA COMARCA DE MON o 
X.4 

Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 1963 

Promotor: Ministério da Justiça 

Localização: Monção 

N" Processo de obra: 

Estado actual: 

--~ 

I Planta do 1 • andar do Anteprojecto 



CIDADE DE UM FILME PORTUGUÊS 
X.5 

( ... )A Cité du film Portugais, da mesma época, refere-se a um conjunto de escala mais modest 
e que curiosamente (será devido a questões de ordem cultural motivadas pelo cliente?) revel 

Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 1930 

Promotor: 

Localização: Cascais 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

Perspectiva - esboceto da proposta 

uma directa conexão a Mallet-Stevens, e sobretudo às perspectivas temáticas, editadas sobr 1) in Ferreira, Raul Hestnes -"Cassiano 
o tftulo de "Une Cité Moderna", embora seja patente o rigor de projecto e o virtuosismo de Branco, Cassiano Branco uma obra para o 
desenho, já muito pessoais de Cassiano. 1) futuro", Cassiano Branco, pp.178. 



Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: lmpossivel verificar 

Promotor: lmpossfvel verificar 

Localização: Porto 

N° Processo de obra: 

CINEMA REX Estado actual: 

X.6 

I Jã 
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I . .. 
I • • 

.. -·1, ---
Alçado - esboceto da proposta 



HOTEL EM BRAGANÇA 
X.7 
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Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 1944 

Promotor: Companhia de Seguros Tagus 

Locallzaçao: Bragança 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

2° Projecto - Alçado 

Arquivo Histórico da C.M.L. 

3° Projecto - Alçado 

Arquivo histórico da C.M.L. 

3° Projecto - Planta 

Arquivo Histórico da C.M.L. 



Utilização: Propostas várias 

Data do projecto: 

Promotor: Junta Nacional dos Vinhos 

Localização: 

N° Processo de obra: 

EDIFÍCIO TIPO- J.N.VINHOS Estado actual: 

x.a 

ll 
I 

Alçado 

Armazém, ediffcio-tipo das Delegações 

Arquivo Histórico da C.M.L. 



MONUMENTO A D. 
PEREIRA 
X.9 

NUNO ALVARES 

Ainda em 1967, com face para o Rossio, o arquitecto desenha duas alternativas para 
espectacular monumento a Nuno Álvares Pereira que inclula a transformação para a 
fachada do Convento do Carmo virada para nascente, e a reconstrução da torre da igreja 
pináculo neogótico. Foi sobre aquela fachada que Cassiano Branco propôs as duas 
uma com jogo neoplástico de volumes alongados enquadrando um alto pilar que sustentaria 
estátua de espada em riste, e outra com um monumento neogótico de parede ritmada 
pilastras terminadas em pináculos. 1) 

1967 

) in Toussaint, Michel - "Cassiano Branco 
obra para o futuro", A vontade da 

....... ;,.,..,..lo da Baixa à Avenida. 



PONTE SOBRE O TEJO 
X.10 

' --

( ... )o desenho foi para Cassiano um meio de expressão privilegiado ( ... nos últimos anos da sua 

Utilização: Propostas várias 

Data do projecto:1 958 

Promotor: 

Localização: Rio Tejo- Lisboa 

N° Processo de obra: 

Estado actual: 

Proposta - "Ponte sobre o Tejo", 

Arquivo Histórico da C.M.L. 

Desenho Cartonado 

Proposta- "Ponte sobre o Tejo", 

Arquivo Histórico da C.M.L. 

Desenho Cartonado 

actividade essa mestria acentuou-se, embora com uma certa gratuitidade demonstrada( ... ) nas 1) in Catálogo Cassiano Branco, exposição 
perspectivas magnificas da proposta da ponte sobre o Tejo, traçando meticulosamente um promovida pela Associação dos Arquitectos 
completo quadro da vida do rio que excedia a própria realidade. 1) Portugueses, 1986. 
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Rua Nova do Desterro, n° - Lisboa 

Rua Padre António Vieira, n.0 16 -Lisboa 

Rua Palmira, n.0 33 - Lisboa 

Rua Palmira, n.0 35- Lisboa 

Rua Rodrigo da Fonseca, n° 143 - Lisboa 

Rua Rovisco Pais, n° 18 - Lisboa 

Rua Salitre, n° 179 A - Lisboa 

Trav. Arcos S. Mamede, n.0 93 -Lisboa 

Trav. Fábrica da Sedas n° 1 - 3 - 5- Lisboa 

PROJECTOS DE EQUIPAMENTOS PARA ESPECTÁCULOS 

Cinema ~den- Lisboa - 1" proposta 

Cinema ~den- Lisboa - 2• proposta 

Cinema Eden - Lisboa - 38 proposta 

Cinema Eden - Lisboa - 4" proposta 

Cinema ~den - Lisboa - Proposta final 

Cinema Império - Lisboa 

Coliseu Porto - Porto 

Coliseu dos Recreios - Lisboa 

PROJECTOS PARA EQUIPAMENTO TUR(STICO 

Bar Europa - R. Nova do Carvalho, n° 1 O - Lisboa 

Café Cristal - Lisboa 

Casino da Praia da Rocha 

Cervejaria Portugélia 1" e 2" proposta 

Esplanada Café Paladium-Av.Liberdade 

Hotel dos Banhos no Luso 

Hotel Infante de Sagres - Praia da Rocha 

Hotel Victória - Lisboa (Av. da Liberdade, 170) 

Restaurante e Agência de Viagens - Vilar Formoso 

Restaurante Fumas Lagosteiras - Cascais 

PROJECTOS PARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

Armazém para o Sindicato de Pesca do Distrito de Moçâmedes 

Ediflcio Industrial para a Firma Antunes da Cunha - Moçâmedes 

Grémio do Comércio dos Conselhos de Torres Vedras, Cadaval e Sobrai de 
Monte Agraço 

Joalharia Macedo 

Sociedade de Moagem do Aterro 

Stand Rios de Oliveira, Av. da Liberdade,227-Lx 

Tipografia Freitas Brito - Lisboa (R. do Ferraglal, 12) 

PROJECTOS APRESENTADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS 

Agência do Banco de Portugal em ~vora - Remodelação da fachada 

Monumento ao Infante D. Henrique - Sagres 

Monumento ao Infante D. Henrique - Sagres 

Monumento aos Mortos da Grande Guerra -santa Comba Dão 

Obs.: 
Eng. A vila do Amarai 

Arq. Virgllio César A. Lemos 

Eng. Jacinto Bettencourt 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Eng:Pedro Martinho 

Arq. Cassiano Branco 

Eng. Avila Amarai/Schiapa Carv. 

Arq.Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq.Carlos Dias 

Arq. Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Casslano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq.Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 



N° ficha PROJECTOS 

4 I Passos do Concelho da Sertã 

VI. 

1 

2 

3 

4 
5 

VIl. 
1 

2 

3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6 

VIII. 
1 

1.1 

2 

2.1 

2.2 

3 

IX. 

1 

2 

X. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

PROJECTOS PARA ARQUITECTURA DE ESTRUTURAS MÓVEIS 
Exposição do Mundo Português 

Exposição de Sevilha- Pav. Portugal 

Exposição Universal de Bruxelas 

Pavilhões do Museu de Arte Popular 

Quiosque na Avenida da Liberdade - Lisboa 

PROJECTOS PARA EDIFICIOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA 

Ediflcio dos CTI em Coimbra (Ampliação) 

Ediffcio dos CTI em Portimão 

Estação de Caminhos-de-Ferro de Benguela 

Estação Fronteiriça de Galegos - Marvão 

Estação Fronteiriça de Galegos - Marvão 

Estação Fronteiriça de Galegos - Marvão 

Junta Nacional do Vinho- Lisboa (R. Mouzinho da Silveira, 5-5A) 

Junta Nacional do Vinho - Lisboa (R. Mouzinho da Silveira, 5-5A) - Ampliação 

Junta Nacional do Vinho - Lisboa (R. Mouzinho da Silveira, 5-5A) -Ampliação 

Junta Nacional do Vinho - A-dos-Francos 

Junta Nacional do Vinho - Dois Portos 

Mercado da Sertã 

PROJECTOS PARA EQUIPAMENTOS HIDROELÉCTRICOS 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Rio Zêzere 

Barragem do Castelo de Bode 

Hidroeléctrica no Alto Alentejo 

Barragem em Belver 

Barragem da Pracana 

Barragem Salazar- Ribeira de Santa Catarina - Pego do Altar 

PROJECTOS DE URBANISMO 

Projecto para a Costa da Caparica 

Projecto para a Cidadela de Cascais 

PROPOSTASNÁRIAS 
Academia de Belas Artes (1933) 

Alpendres do Rossio e Restauradores 

Arranha-céus na Av. da Liberdade 

Cadeia da Comarca de Monção 

Cidade do Filme Português, Cascais (1930) 

Cinema Rex - Porto 

Hotel em Bragança 

Junta Nacional de Vinhos 

Monumento a D.Nuno Alvares Pereira- Fachada do Convento do Carmo 

Ponte sobre o Tejo (1958) 

Projecto de reintegração arquitectónica da Praça D. Pedro IV (Rossio) 

Obs.: 

IArq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 

Arq. Cassiano Branco 
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