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APRESENTAÇÃO 

 

A Obra Arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos  

Uma Expressão do Modernismo nos Açores 

 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros 

 

A presente dissertação tem como objetivo o estudo da Obra Arquitetónica de Manuel 

António de Vasconcelos (1907-1960). Concebida durante as décadas de 30, 40 e 

inícios dos anos 50 do século XX, a sua obra insere-se no espírito modernista e Art 

Déco da época. Foi edificada na sua totalidade no arquipélago açoriano, 

maioritariamente na ilha de São Miguel.  

Pretende-se elaborar uma reflexão sobre os valores conceptuais, simbólicos e 

estéticos da sua obra arquitetónica, situando-a no contexto geográfico, social, cultural 

e político da época em que foi desenvolvida. Neste âmbito será fundamental ilustrar as 

linhas gerais que caracterizaram o Modernismo em Portugal e em particular nos 

Açores, bem com a arquitetura produzida durante esse período. 

Manuel António de Vasconcelos viveu na Bélgica e em Paris entre 1925 e 1930, pelo 

que iremos investigar as influências deste período de migração cultural na sua 

formação humana, cultural e arquitetónica. 

A leitura crítica dos casos de estudo terá como objetivo identificar as invariantes que 

caraterizam a sua linguagem arquitetónica e o percurso que seguiu na procura da sua 

própria identidade. 

Pretende-se reconhecer a singularidade da obra arquitetónica de Manuel António de 

Vasconcelos entre os demais autores da sua época e a sua relevância no contexto 

local e nacional, assim como contribuir para a sua divulgação.  

 
Palavras-chave: Arquitetura, Modernismo, Art Déco, Portugal, São Miguel. 

 
 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

The Architectural Work of Manuel António de Vasconcelos 

An Expression of Modernism in Azores 

 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros 

 

The present dissertation aims to the study of the Architectural Work of Manuel António 

de Vasconcelos (1907-1960). Designed during the decades of 30, 40 and beginning of 

the 50’s of the twentieth century, his work is part of the modernist and Art Déco spirit of 

the time. It was built in its entirety on the Azorian archipelago, mainly on the island of 

São Miguel. 

It is intended to elaborate a reflection on the conceptual, symbolical and aesthetic 

values of his architectural work, placing it on the geographical, social, cultural and 

political context of the time in which it was developed. For this purpose it will be critical 

to illustrate the general lines that characterized the Modernism in Portugal and in 

particular in the Azores, as well as the architecture produced during that period. 

Manuel António de Vasconcelos lived in Belgium and in Paris between 1925 and 1930, 

so we will investigate the influences of this cultural migration period on his human, 

cultural and architectural formation. 

The critical reading of the case studies will aim to identify the invariants which 

characterize his architectural language and the route he followed on the search for his 

own identity. 

It’s intended to recognize the singularity of Manuel António de Vasconcelos’s 

architectural work among the other authors of his time and his relevance on the local 

and national context, as well as contribute to its dissemination. 

Keywords: Architecture, Modernism, Art Déco, Portugal, São Miguel. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dissertação de mestrado que se apresenta tem por objetivo central estudar a obra 

arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos, através da reflexão sobre os seus 

valores conceptuais, simbólicos e estéticos.  

Concebida e construída durante as décadas de 30, 40 e início de 50 do século XX, a 

obra deste autor insere-se no espírito modernista e Art Déco da época, pelo que se 

pretende ilustrar as linhas gerais que caracterizaram o Modernismo, bem com a 

arquitetura produzida em Portugal durante esse período. 

Será elaborada uma leitura interpretativa da dimensão artística Manuel António de 

Vasconcelos e, naturalmente, da sua dimensão humana, pelo que ao longo do 

trabalho serão feitas as referências biográficas consideradas oportunas, de modo a 

estabelecer paralelismos entre o seu percurso autoral e trajeto de vida.  

Manuel António de Vasconcelos nasceu em Ponta Delgada a 4 de Janeiro de 1907 e 

cedo manifestou grande talento para o desenho e para a pintura. Por desígnio paterno 

formou-se em engenharia, atividade que exerceu durante toda a sua vida profissional 

e que conciliou com o exercício da arquitetura. Viveu na Bélgica e em Paris entre 1925 

e 1930, pelo que iremos investigar as influências deste período de migração cultural 

na sua formação humana, cultural e arquitetónica.  

De regresso à ilha matricial foram-lhe confiados importantes projetos pela influente 

Sociedade Terra Nostra, que pretendia elevar o estatuto de São Miguel no quadro do 

turismo nacional. No âmbito deste trabalho Manuel António de Vasconcelos concebeu 

equipamentos turísticos estruturantes para o que viria a ser considerado o primeiro 

ciclo de turismo de cariz moderno nos Açores (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 64).  

Paralelamente desenvolveu vários projetos de habitações unifamiliares para clientes 

da classe média e alta micaelense, remodelações de estabelecimentos comerciais, o 

Montepio Terceirense, o edifício da Sociedade dos Produtos Açorianos de Papel e 

construções de apoio agrícola e industrial. No que se refere às construções 

temporárias, concebeu expositores e pavilhões para feiras, incluindo a sua decoração.  

No Capítulo 2 deste ensaio pretende-se elaborar o enquadramento da sua obra 

arquitetónica e do seu legado artístico, situando-a no contexto geográfico, social, 

cultural e político da época em que foi desenvolvida, interrelacionando três 
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coordenadas fundamentais, Europa, Portugal e em particular São Miguel, por ser o 

local onde a maioria das suas obras se concentram.  

No Subcapítulo 2.1 iniciamos no nosso estudo investigando o Modernismo e a 

expressão que este assumiu nos Açores, região periférica caracterizada por um forte 

isolamento que determinou um distanciamento face aos movimentos culturais e sociais 

a decorrer em Portugal continental e na Europa. Para tal focar-nos-emos em três 

figuras paradigmáticas que marcaram a arte e a cultura micaelense na primeira 

metade do século XX, Francisco Afonso de Chaves (1857-1926), Ernesto Canto da 

Maya (1890-1981) e Domingos Rebelo (1891–1975). Neste subcapítulo será 

elaborada a contextualização do legado artístico de Manuel António de Vasconcelos, 

que inclui pinturas naturalistas, retratos, caricaturas humorísticas, banda desenhada e 

vários trabalhos de design gráfico. Estes elementos são essenciais para interpretar as 

idiossincrasias do seu caráter e espírito criativo. 

Nos Subcapítulos 2.2 e 2.3 pretende-se caracterizar a arquitetura produzida na 

primeira metade do século XX em Portugal e em particular em São Miguel, 

respetivamente. Os parâmetros cronológicos estabelecidos foram balizados de acordo 

com o período da arquitetura modernista em Portugal, já que a obra arquitetónica em 

estudo apresenta esse cariz, pelo que será elaborada uma recolha historiográfica com 

a abrangência necessária, de modo a permitir o seu enquadramento. Importa fazer 

referência aos mais importantes acontecimentos nacionais e internacionais, que direta 

ou indiretamente, influenciaram a produção arquitetónica. Abordaremos o modo como 

a política estabelecida pelo Estado Novo condicionou a atividade dos arquitetos e a 

produção arquitetónica ao longo desses anos, assim como as reações oposicionistas 

que entretanto surgiram.   

O 3.º Capítulo será dedicado aos casos de estudo, organizados de acordo com os 

programas e tipologias funcionais. Pretende-se identificar quais os padrões 

internacionais que se manifestaram nas suas obras e quais os seus propósitos no que 

se refere à preservação dos valores tradicionais, em articulação com os signos da 

modernidade. Procurar-se-á identificar as características invariantes da sua obra 

arquitetónica e o modo como se apropriou dos territórios onde interveio. Importa 

compreender o seu entendimento sobre as mudanças sociais em curso e o reflexo que 

tiveram na sua arquitetura. Neste estudo seguir-se-á uma mesma metodologia, 

ressalvando-se dois aspetos fundamentais, a forma e a função, sendo também 
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abordada a técnica construtiva. Este capítulo inclui ainda referências ao design de 

mobiliário concebido e produzido ao longo das décadas de 30 e 40 em Portugal, já que 

Manuel António de Vasconcelos incorporou nas suas obras peças de mobiliário de sua 

autoria, nomeadamente móveis em estrutura de aço de inspiração bauhausiana. Este 

é um dos aspetos que nos permite aferir o grau de pormenorização e detalhe que 

procurou atingir nos seus projetos. 

A documentação disponível referente a cada projeto é variável, havendo casos em que 

a qualidade e variedade dos elementos são muito parcas, o que condicionará a 

pesquisa. Para além deste facto, a complexidade associada a determinadas obras, 

ditará um estudo mais extenso sobre as mesmas. 

Deparamo-nos com dificuldades de várias naturezas, nomeadamente a exiguidade de 

estudos sobre matérias relacionadas com a arquitetura e a construção contemporânea 

açoriana. O impedimento em visitar algumas obras, já que se tratam de edifícios 

particulares, para além do facto de muitos desses imóveis terem sofrido alterações, 

que em determinados casos poderão ser classificadas de adulterações que 

desvirtuaram o original, foi um outro condicionante a ter em conta. 

O estudo foi suportado pela pesquisa de arquivo, nomeadamente das Câmaras 

Municipais de Lisboa e de Ponta Delgada. É sempre importante a leitura e análise dos 

cadernos de encargos, das memórias descritivas, dos elementos reunidos pelo próprio 

autor, como sejam fotografias, esquissos e notas. Mas em muitos casos a sua 

inexistência foi a nota dominante, pelo que se lamenta não ter conseguido reunir neste 

trabalho um conjunto mais extenso de documentação. Igualmente importantes foram 

os artigos publicados nas fontes epocais, designadamente jornais, sobre a temática 

em estudo. 

Preciosa foi a colaboração da filha deste autor, Ana Maria da Câmara Vasconcelos de 

Faria e Maia, que facultou o acesso ao seu espólio, do qual fazem parte projetos, 

fotografias, pinturas, desenhos, incluindo uma série de aguarelas nas quais surgem 

representadas perspetivas dos seus projetos. 

O número de obras edificadas nas ilhas açorianas de cariz modernista que marcaram 

o século XX é reduzido, sendo possível adiantar que a obra de Manuel António de 

Vasconcelos, pela sua qualidade e características inovadoras, é decididamente 

relevante. 
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O Inquérito à Arquitetura do Século XX em Portugal (IAPXX), realizado em 2003 pela 

Ordem dos Arquitetos, inclui a seguinte menção: 

[…] notável ação de Manuel António de Vasconcelos, engenheiro micaelense de 

formação “europeia”, com uma inovadora obra de filiação modernista e Art Déco. 

(Macedo, 2006, p. 281) 

O Inventário do Património Imóvel dos Açores destaca dois marcos importantes do seu 

percurso autoral, o Hotel Terra Nostra e o Casino das Furnas. (Raimundo, 2012)  

José Manuel Fernandes nas suas diversas obras literárias dedicadas à arquitetura 

açoriana, entre as quais Arquitetura Contemporânea nos Açores, enaltece a obra 

arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos (Fernandes; Janeiro, 2009).  

Embora formado em engenharia, o seu talento para as artes e para o desenho 

permitiu-lhe realizar as mais interessantes obras da chamada Arquitectura Modernista 

dos Açores, nos anos de 1930-40. (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 64) 

Em 2007 o Instituto Açoriano de Cultura (IAC) organizou a Exposição Comemorativa 

dos 100 anos do nascimento de Manuel António de Vasconcelos, realizada em 

parceria com a Academia das Artes dos Açores.  

Pretende-se com este estudo fazer o reconhecimento da singularidade da obra 

arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos, entre os demais autores da sua 

época e aferir a sua relevância no contexto local e nacional. Espera-se que este 

ensaio contribua para a reflexão sobre património moderno (modernismo) construído 

na ilha de São Miguel, assim como para a sua defesa e preservação. 

O Capítulo 4 está reservado à apresentação do projeto desenvolvido na disciplina de 

Projeto III. O local escolhido foi uma quinta histórica de Carcavelos e os propósitos do 

projeto desenvolvido assentaram na recuperação de um espaço de valor patrimonial e 

na sua dinamização, através da criação de um equipamento que agrega múltiplas 

valências e que proporciona diversas vivências, entre as quais a fruição do espaço 

natural.  
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2. MANUEL ANTÓNIO DE VASCONCELOS. CONTEXTUALIZAÇÃO DA SUA 

OBRA ARQUITETÓNICA 

2.1. MANUEL ANTÓNIO DE VASCONCELOS, A SUA DIMENSÃO ARTÍSTICA. 
O MODERNISMO NOS AÇORES 

A singularidade de Manuel António de Vasconcelos é revelada nas várias vertentes do 

seu percurso autoral, desde a pintura, o desenho, design gráfico e de mobiliário, nas 

suas caricaturas humorísticas e tiras de banda desenhada e na sua obra arquitetónica, 

sendo reconhecível a atitude que assumiu na sua vida que poderá ser qualificada de 

“moderna”. 

 

Ilustração 1 - Manuel António de Vasconcelos. (Autor desconhecido, [194-], 
Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

O capital cultural estrutura-se a partir do meio familiar, social, cultural e político em que 

se vive, da época e do lugar, mas também da vontade de afirmação pessoal e da 

curiosidade que motiva a procura. Entenda-se aqui cultura como “conjunto de valores, 

hábitos, memórias, normas, conhecimentos materiais, mitos e tradições que a cada 

momento funcionam como sinal de identificação e reconhecimento de uma sociedade 

ou grupo social” (Fragoso, 2012, p. 21). 
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O Ser entendido no contexto do lugar onde se nasce, o lugar onde se vive e o lugar 

onde se escolhe viver. No caso de Vasconcelos a dicotomia Ilha/Mundo, transposta 

para São Miguel e Paris, realidades tão distintas, como distantes e em muitos aspetos 

ambivalentes, que se consubstanciaram na sua personalidade e idiossincrasias. 

Manuel António de Vasconcelos nasceu em 1907, três anos antes da instauração da 

república em Portugal e a sua incursão Europeia iniciou-se em 1925, no período entre 

a I e a II Guerra Mundial, tendo vivido em Paris no ano de 1930, antes do seu regresso 

definitivo à ilha de São Miguel. Para compreender o contexto social, político e cultural 

em que viveu, é necessário olhar para o panorama artístico durante a primeira metade 

do século XX, em Portugal e especificamente em São Miguel, com o intuito de 

identificar os vários padrões da criação artística da época e os seus protagonistas, 

assim como para a fase em que viveu na Bélgica e em Paris, onde conviveu com 

outros artistas e assistiu ao aparecimento das vanguardas emergentes e das novas 

correntes artísticas. Desta forma pretende-se enquadrar o seu legado artístico entre os 

demais, determinar as influências que recebeu e a expressão própria que assumiu, 

reflexo da sua sensibilidade, perceção da vida e forma de estar no mundo, da maneira 

como apreendeu e interpretou as mudanças em curso e como as integrou no seu 

quotidiano. 

Na caraterização do panorama artístico em São Miguel durante a primeira metade do 

século XX, o foco incidirá sobre três figuras incontornáveis e marcantes da arte e da 

cultura micaelense, Francisco Afonso de Chaves (1857-1926), Ernesto Canto da Maia 

(1890-1981) e Domingos Rebelo (1891–1975) (Reis, 2010, p. 16), de modo a 

estabelecer as influências, as similitudes e as divergências entre os seus percursos 

autorais e os padrões estéticos presentes nas suas obras artísticas e, 

simultaneamente, contextualizar a obra iconográfica de Manuel António de 

Vasconcelos, que conheceu pessoalmente Canto da Maia e Domingos Rebelo. 

Afonso de Chaves foi um proeminente cientista, de dimensão internacional, sendo 

também o autor de uma importante e ainda muito pouco divulgada obra fotográfica. O 

escultor Canto da Maia é o mais internacional dos três, com um trabalho artístico muito 

influenciado pelas vanguardas europeias, designadamente o movimento Art Déco, 

mas que também assumiu uma feição nacionalista no que se refere às encomendas 

do Estado. O pintor Domingos Rebelo é um dos artistas açorianos que conquistou 

mais popularidade no arquipélago e teve um trajeto artístico paradoxal, já que numa 
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fase inicial se identificou com o modernismo, tendo depois assumido em pleno a sua 

faceta tradicionalista.  

Os Açores assumiram uma importância crucial durante o período de transição da 

Monarquia Constitucional para a I República, tanto em acontecimentos como em 

personalidades, com destaque para Manuel de Arriaga (1840- 1917) e Teófilo Braga 

(1843-1924) precisamente os dois primeiros presidentes do Estado Português (Reis, 

2010, p. 16). 

Ponta Delgada no início do século XX contava já com 16.179 habitantes (Censos de 

1911) passados cerca de 350 anos sobre a sua elevação a cidade, por Alvará de D. 

João III, datado de 1546 (Dias, 1996, p. 20), número que viria a crescer nas décadas 

seguintes, sendo de 21.048 em 1940. Os sinais da revolução industrial, vivida 

intensamente noutros países como a Inglaterra, França e Alemanha, chegavam 

timidamente aos Açores, mas trazendo consigo as expectativas de mudança e 

prosperidade que o novo século anunciava. 

Em 1901 São Miguel recebeu a visita régia de D. Carlos e D. Amélia, no âmbito da 

qual se organizaram acontecimentos significativos para a região, nomeadamente a 

Exposição das Indústrias, Artes e Ciências e a inauguração da Hora Oficial pelo 

Observatório Meteorológico Afonso de Chaves. Nesse mesmo ano chegou a Ponta 

Delgada um dos símbolos da nova era moderna, o automóvel (Dias, 1996, p. 34).  

No ano seguinte estreou o cinematógrafo no Teatro Micaelense (Dias, 1996, p. 34), 

seis anos após Lisboa ter assistido com espanto e deslumbramento à inauguração do 

animatógrafo, no Real Coliseu da Rua da Palma (Acciaiuoli, 2012, p. 19). Tal como 

aconteceu no resto do país, as relações que se estabeleceram entre espetáculo e 

espectador foram imediatas (Acciaiuoli, 2012, p. 23). A Sétima Arte ofereceu um 

importante contributo na formação do imaginário de gerações, que viram na tela 

realidades, dramas e comédias, proporcionando momentos de entretenimento, 

reflexão, introspeção e fantasia, a todos os estratos sociais, nomeadamente a 

burguesia emergente e as classes populares, historicamente mais desfavorecidas no 

acesso às fontes de cultura e aos programas de lazer. 

Em 1904 foi inaugurada a eletrificação da cidade de Ponta Delgada (Dias, 1996, p. 34) 

quando passavam 25 anos sobre a primeira instalação de iluminação pública no centro 

da capital, no Chiado (Reis, 2010, p. 31). A distribuição de energia elétrica 
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revolucionou a vida quotidiana, que passou a ser muito mais facilitada com o recurso 

às novas tecnologias. Muitas das máquinas existentes foram adaptadas para poderem 

trabalhar com energia elétrica e novas sugiram. Invenções como o telefone, o 

automóvel, o avião e o elevador, proporcionaram mudanças significativas e tornaram-

se na promessa de mais qualidade de vida e da libertação de uma parte significativa 

da população do pesado trabalho manual, que assim começava a dispor de mais 

tempo para a educação, cultura e lazer. 

Em Ponta Delgada as principais salas de espetáculo inauguradas na primeira metade 

da centúria anterior foram o Coliseu Micaelense, construído entre 1912 e 1917, com 

projeto da autoria de António Ayala Sanches, seguindo a mesma traça do Coliseu de 

Lisboa, e anos mais tarde o Teatro Micaelense, concebido pelo conceituado arquiteto 

Raul Rodrigues de Lima (1909-1980) e construído entre 1946 e 1951 (Dias, 1996, p. 

36), em substituição do seu antecessor destruído num incêndio em 1930. 

A imprensa escrita foi ao longo de décadas o meio privilegiado de comunicação e 

veículo de propagação de ideias e opiniões. O arquipélago açoriano não foi exceção, 

tendo sido profícua a publicação de jornais e revistas, sobre os mais variados temas, 

desde a política, sociedade, cultura, ciência, assim como os assuntos mais técnicos 

como a agricultura.  

Paradoxalmente, porém, o isolamento impulsiona uma vida própria mais ou menos 

intensa […] tendo estimulado a produção de jornais […] e o eco mais ou menos 

desenvolvido de movimentos e modas artísticas e literárias (ainda que com atraso 

cronológico). (Medeiros, 2010, p. 37) 

A publicação de jornais aumentou em número e variedade na viragem de século, 

nomeadamente o Persuasão (1895-1911), O Repórter (1896-1917), O Localista (1900-

1902) e o Comércio Micaelense (1895-1907) (SILVA, 2000, p. 351). Já em 1920 seria 

fundado o Correio dos Açores por José Bruno Carreiro (Dias, 1996, p. 35). 

Permaneciam em circulação dois importantes periódicos herdados de novecentos, o 

Açoriano Oriental e o Diário dos Açores, desde 1835 e 1870, respetivamente. O 

primeiro resultou da iniciativa do jornalista e político Manuel António de Vasconcelos 

(1796 – 1844), precisamente o bisavô do autor sobre o qual recai o presente estudo.  

Em 1926 foi publicado o livro As Ilhas Desconhecidas da autoria de Raul Brandão, na 

sequência da sua incursão pelas 9 ilhas do arquipélago realizada em 1924, durante a 

qual escreveu um diário de viagem. Revelou ter descoberto um território singular, 
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distante, disperso e heterogéneo, onde cada uma das nove ilhas possuía 

características próprias e qualidades intrínsecas que as particularizam do seu 

conjunto. O título que Brandão escolheu para este seu livro é ilustrativo do 

conhecimento que então se tinha sobre os Açores. 

Vitorino Nemésio editou em 1946 o célebre romance Mau Tempo no Canal, um retrato 

fiel das idiossincrasias do povo açoriano e do seu eterno conflito entre partir e ficar, a 

dicotomia entre a aventura e o medo do que está para além dos limites visíveis (e dos 

invisíveis) das ilhas. 

Alice Moderno (1867-1946) foi uma figura de vulto na sociedade micaelense e 

nacional. Defensora dos ideais democráticos e do sufrágio universal, foi escritora, 

poetisa e jornalista. Mulher culta e disposta ao debate das ideias, não aceitou o papel 

que estava predestinado às mulheres da sua geração e recusou-se a viver na sombra, 

fazendo-se ouvir numa sociedade masculinizada. Nasceu em Paris em 1867 e aos 

nove anos de idade foi viver para Angra, mudando-se após cinco anos para São 

Miguel, onde estabeleceu residência e foi a primeira mulher a frequentar o Liceu de 

Ponta Delgada. Após a implantação da República filiou-se no Partido Republicano 

(Serpa, 2012, p. 139-140). Convicta defensora dos direitos dos animais, fundou no ano 

de 1911 a Sociedade Micaelense Protetora dos Animais (Açores, 2011a). 

Na área do ensino em São Miguel destacava-se a Escola de Desenho Industrial Velho 

Cabral, criada em 1889 no âmbito do plano que abrangeu todo o território nacional e 

que promoveu a construção das escolas técnicas, num total de 27 estabelecimentos 

de ensino. No caso dos Açores foram construídas duas escolas, em Angra (1885) e 

Ponta Delgada. A estrutura do ensino lecionado nestes estabelecimentos inspirou-se 

nas escolas de artes e ofícios desenvolvidas sob a influência do movimento Arts & 

Crafts, sendo o desenho a disciplina base dos currículos, incluindo também o ensino 

dos ofícios tradicionais, designadamente a carpintaria, marcenaria, serralharia, talha, 

cerâmica, ourivesaria, pintura decorativa, lavores femininos, entre outros. Destinadas a 

promover o ensino industrial, deram um importante contributo na renovação da 

produção artística em diversas áreas. 

A Escola de Desenho Industrial Velho Cabral teve um importante mentor, o pintor Artur 

Viçoso May, que foi nomeado para o cargo de diretor em 1896, tendo desempenhado 

as funções de professor durante vários anos. Entre os seus tirocinantes encontramos 
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os nomes do pintor Domingos Rebelo, Luís Bernardo Leite de Ataíde e do escultor 

Xavier Costa (Albergaria, p. 193-194). 

A Cultura nos Açores é indissociável da geografia do arquipélago, que desde sempre 

se revelou um factor determinante e condicionante. Um território marcado pela 

insularidade, que se constitui como uma realidade singular, um todo (arquipélago) 

composto por várias partes (ilhas), cada qual uma realidade distinta, que por sua vez 

revela diversos e assimétricos cenários (Pires, 1997, p. 34). 

Uma das principais questões ao longo da sua história foi o acesso ao exterior e, 

naturalmente foram as ligações marítimas as únicas durante séculos a garantir essas 

ligações. Ainda no século XX “Companhias de teatro, livros, professores novos, 

visitantes ilustres, filmes, jornais, revistas – tudo vinha nos navios da Insulana, que 

foram verdadeiros veículos de cultura durante muitas décadas.” (Pires, 1997, p. 38). 

Sendo um importante ponto estratégico no Atlântico norte, desde o início na década de 

20 que os Açores estavam nas rotas da navegação aérea transatlântica. Mas as 

grandes alterações ao nível da aviação civil verificaram-se a partir de 1947 com a 

entrada em funcionamento da Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos (SATA) 

(Dias, 1996, p. 36) que representou um salto qualitativo em termos do 

desenvolvimento da região.  

As comunicações por telégrafo sem fios estabeleceram-se a partir de 1937 (Dias, 

1996, p. 36), oportunidade amplamente aproveitada por Afonso de Chaves, que no 

âmbito do seu extenso trabalho científico na área da Meteorologia, soube retirar 

proveito da possibilidade de estabelecer contacto permanente e direto com colegas 

seus em Lisboa, Paris e Londres, o que permitiu um intercâmbio de observações 

científicas que conduziram a importantes avanços ao nível da Previsão Meteorológica 

(Reis, 2010, p. 66-67). 

Os progressos tecnológicos nos transportes e nas telecomunicações proporcionaram 

novas acessibilidades e, consequentemente, grandes alterações ao nível da 

mobilidade de pessoas, assim como facilidades nas comunicações, encurtando 

distâncias e permitindo novos intercâmbios. Desenvolve-se uma nova consciência da 

presença do cidadão no mundo, um renovado conceito de internacionalização e noção 

de cosmopolitismo. Surgem novos potenciais de crescimento económico, 

nomeadamente no sector turístico. Com o desenvolvimento da aviação civil e o 
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aparecimento dos transatlânticos, as viagens de recreio passaram a ser acessíveis à 

classe média. Cresceram os consumos relacionados com o lazer, o turismo ganhou 

novos mercados, o que originou necessidades várias, nomeadamente ao nível das 

infraestruturas e dos equipamentos. 

Consciente desta nova realidade, um grupo de industriais micaelenses criou em 1933 

a Sociedade Terra Nostra, da qual faziam parte Vasco Bensaúde1, Lúcio Agnelo 

Casimiro, Augusto Rebelo Arruda, Francisco Ataíde Machado de Faria e Maia e 

Francisco Bicudo de Medeiros (Ferreira, 1993, p. 26). Manuel António de Vasconcelos 

foi então nomeado para o cargo de diretor artístico, no âmbito do qual desenvolve um 

extenso e diversificado trabalho, desde projetos de arquitetura às artes gráficas. 

No plano institucional é de realçar a Sociedade Afonso de Chaves constituída em 

1932, responsável pelo valioso acervo científico de Afonso de Chaves (Pires, 1997, p. 

43) e a fundação do Instituto Cultural de Ponta Delgada, em 1943, um projeto 

ambicioso envolvendo várias áreas de ação e pessoas, que teve como fundadores 

importantes nomes da elite cultural micaelense, nomeadamente Luís Bernardo Leite 

de Ataíde (1883-1955) e o escritor Armando Corte Rodrigues (1891-1971), figura de 

vulto do Modernismo em Portugal.  

Uma das grandes questões que marcou os debates da primeira metade do século XX, 

herdada da centúria anterior e que se estendeu também ao arquipélago insular, 

relacionava-se com a autenticidade e identidade da arte e da arquitetura portuguesas. 

A ambiguidade das suas proposições culturais é o resultado do conflito, não resolvido, 

do nosso romantismo que se prolongará pelo século XX. A construção de uma arte 

portuguesa que seja, simultaneamente, o reflexo do desejo de progresso e 

desenvolvimento necessariamente referidos aos modelos europeus, e de uma arte 

nacional liberta de sujeições a movimentos exteriores. (Fernandez, 1988, p. 11) 

Na Exposição das Industrias, Artes e Ciência realizada no ano de 1901 foi exibida uma 

réplica da “Casa Popular Micaelense”, que contrastava com os demais pavilhões, 

sendo a primeira vez que a habitação rural aparecia representada de forma estilizada, 

resultado da consciencialização e do reconhecimento da habitação doméstica como 

sendo um elemento integrante da “cultura material popular” (Albergaria, 2011, p. 175). 

Numa posição ideologicamente identificada com a linha de pensamento de Raul Lino 

(1879-1974), de quem era admirador confesso (Pascoal, 2012, p. 20), destacava-se o 

                                            
1
  Vasco Bensaúde era sobrinho de Alfredo Bensaúde, fundador e 1.º Diretor do IST. 
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micaelense Luís Bernardo Leite Ataíde. Reconhecido etnógrafo e historiador, 

admirador e defensor do património açoriano, principalmente do edificado nos séculos 

XVI, XVII e XVIII, que considerava serem os exemplares mais genuínos, ao contrário 

da arquitetura construída no século XIX, que já apresentava sinais de contaminação 

pelas influências estrangeiras (Albergaria, 2011, p. 184).  

Ataíde desenvolveu um minucioso trabalho de levantamento, caracterização e 

identificação da arquitetura popular e erudita micaelense (Albergaria, 2011, p. 176), no 

âmbito do qual definiu o “Estilo Micaelense” tendo identificado os elementos formais e 

estilísticos que o caracterizam assim como delimitou a sua distribuição geográfica2. Foi 

o autor da obra literária Etnografia, Arte e Vida Antiga nos Açores que teve a sua 

primeira edição, póstuma, em 1976 (Pascoal, 2012, p. 20). 

Pintor de reconhecido mérito, Ataíde assinou um trabalho artístico focado na paisagem 

micaelense, inicialmente naturalista, tendo depois assumido uma feição 

impressionista3. Em São Miguel foi aluno do pintor Artur Viçoso May (Albergaria, 

2012a, p. 193-194) e em Lisboa prosseguiu a sua aprendizagem com Carlos Reis 

(Açores, 2015). 

Raul Lino foi um determinado defensor do estilo nacional, autor de uma extensa obra 

literária de feição pedagógica e receituário dos temas tradicionais, da qual se destaca 

a “Casa Portuguesa”, editado em 1929 (Fernandez, 1988, p. 12). Na mesma senda de 

Lino, Luís Bernardo Leite Ataíde defendeu que a arquitetura contemporânea deveria 

seguir os modelos formais e estéticos do passado, mas já com a inclusão das novas 

tecnologias disponíveis, que proporcionavam melhores condições de habitabilidade, 

conforto e segurança (Albergaria, 2011, p. 176). 

Raul Lino assinou obras edificadas em São Miguel, entre elas a casa Dr. Lúcio Agnelo 

Casimiro (1928), afirmando a sua marca no território insular, declaradamente anti 

moderna e representativa da sua visão da “Casa Portuguesa”. 

                                            
2
 O “Estilo Micaelense” encontra-se circunscrito à ilha de São Miguel, podendo encontrar-se a maioria dos 

seus exemplares na Ribeira Grande, mas também em Ponta Delgada. João Vieira Caldas refere sobre o 
assunto “ tratar-se em boa verdade da adaptação regional de uma linguagem clássica repetitiva, 
codificada no século XVII e muito utilizada na arquitetura civil por todo o país até meados do século XVIII. 
As fachadas são enquadradas por socos, cunhais ou pilastras e cornijas em pedra bem aparelhada, e os 
vãos, frequentemente janelas de sacada, têm boas molduras, igualmente em cantaria, encimados por 
duplo lintel e cornija.” (CALDAS, João Vieira, O Estilo Micaelense. In Bruno, 2008).  
3
 Em 1990 a Editora Signo publicou o livro Luís Bernardo Leite de Athayde: do Naturalismo ao 

Impressionismo - Um Percurso Açoriano. 
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Enquanto uns defendiam que a construção contemporânea deveria seguir os preceitos 

do passado, havia os que perceberam a necessidade de mudança e de tornar a 

arquitetura acessível a todos e concretizável de acordo com novos princípios estéticos 

propostos pelas vanguardas emergentes.  

No ano de 1925 Canto da Maya publicou um curioso anúncio no jornal Diário dos 

Açores disponibilizando-se para realizar gratuitamente projetos de arquitetura de 

habitações unifamiliares. Canto da Maya frequentou a Academia das Belas-Artes de 

Lisboa, em 1912, na qual iniciou a sua formação em arquitetura, que na altura 

integrava o currículo das artes plásticas (Portas, 2008, p. 156). Esta ação tinha por 

objetivo impedir o perpetuar das construções híbridas e descaracterizadas que 

repetiam os modelos do passado (Albergaria, 2011, p. 191), com a construção de 

novas habitações em sintonia com os modelos contemporâneos. Era também um 

reflexo da consciencialização da importância da relação dos arquitetos e artistas com 

a sociedade e da sua ação como agentes capazes de encetar mudanças, contribuir 

para uma melhoria das condições de vida das classes menos favorecidas e 

proporcionar o acesso à arquitetura de qualidade a um maior número de cidadãos. 

Os conflitos ideológicos em torno da nacionalidade da arte e da arquitetura 

portuguesas permaneceram durante vários anos. No caso da arquitetura, e em 

particular sobre a “Casa Portuguesa”, só mais tarde com a realização do Inquérito à 

Arquitetura Regional ficaria demostrada a sua inexistência (Caldas, 2002, p. 14). 

Durante o I Congresso Nacional de Arquitetura de 1948, Francisco Keil do Amaral, 

conforme já se tinha manifestado publicamente em 1947 na Revista Arquitetura (N.º 

13) (Tostões, 1997, p. 25), reafirma a urgência da realização de um inquérito à 

arquitetura regional, que acabou por se realizar entre 1955 e 1961. O arquiteto 

açoriano João Correia Rebelo4 (1923-2006) defendeu que o inquérito deveria 

estender-se aos Açores (Milheiros, 2002, p. 80), mas tal não aconteceu na mesma 

época em que foi realizado no território continental e só na década de oitenta se 

concretizaria o inquérito à arquitetura popular nos Açores. 

                                            
4
 João Correia Rebelo (São Miguel, 1923-2006, Canadá), nome incontornável no panorama da arquitetura 

moderna, tanto nos Açores como no contexto nacional, autor de uma obra notável, realizada nas décadas 
de 1950 e 1960. Filho do Pintor Domingos Rebelo, foi um ativo opositor das políticas do Estado Novo no 
que se referia à questão do estilo nacional da arquitetura. Publicou diversos artigos nos jornais, entre 
eles, Arquitectura ou Mascarada? (1953) e os manifestos panfletários intitulados Não (1953) e Senhor 
Ministro (1956), nos quais defendia a liberdade criativa e a aplicação dos fundamentos do movimento 
moderno na concepção arquitetónica contemporânea (Bruno, 2002, p. 29-45).  
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Ao longo da sua história as ilhas açorianas permaneceram, muitas vezes, alheias às 

grandes discussões e debates culturais. Todavia, a importância geoestratégica 

atribuída ao arquipélago, desde os Descobrimentos, passando pela Guerra Fria, até à 

atualidade, fez deste um lugar de passagem e de fixação para muitos estrangeiros, 

que fundaram comunidades expressivas e influentes (Pires, 1997, p. 34). Muitos foram 

os açorianos que emigraram e que no regresso trouxeram influências de outras 

culturas. Desde sempre que a sociedade açoriana percebeu a importância de 

estabelecer relações com o exterior, para além das fundamentais ligações comerciais.  

A partir do século XIX começa a ser comum para a elite micaelense, dotada de um 

espírito cosmopolita, concretizar uma viagem de formação pela Europa, sendo Paris e 

Londres os destinos de eleição.  

Paris era o centro mundial da arte, onde emergiam as vanguardas, formulavam-se as 

novas conceções estéticas, ditavam-se as modas e era o palco das principais 

exposições universais (Fragoso, 2012, p. 101). Tornou-se no destino escolhido por 

muitos artistas, de diferentes nacionalidades, sendo os percursos artísticos de Canto 

da Maya, Domingos Rebelo e de Manuel António de Vasconcelos coincidentes neste 

aspeto. Domingos Rebelo chegou a Paris em 1907 e desenvolve a sua formação 

artística na Academia Julian Paul Laurens (1838-1921) e posteriormente frequentou o 

curso livre na Grand Chaumuière, que Canto da Maya também viria a seguir a partir de 

1913. Manuel António de Vasconcelos irá mais tarde, já em 1930, para estudar 

desenho e pintura na Academia Emile Renard (professor da Escola Nacional de Belas-

Artes de Paris). 

Nos processos de difusão cultural há que considerar “a difusão por “contágio de 

proximidade” (típico nas artes através das viagens, da permanência em meios onde se 

verifica a emergência e junto dos referentes criadores), ou através de vetores (a 

revista, o livro, o audiovisual).” (Fragoso, 2012, p. 85). 

É precisamente a um micaelense, à data a viver em Génova, que se deve a primeira 

publicação do Manifesto Futurista em Portugal. O Diário dos Açores na sua edição de 

5 agosto de 1909 publicava o artigo intitulado O Futurismo da autoria de Luís 

Francisco Bicudo (1884-1918), que incluía o Manifesto do Futurismo (editado na 

íntegra, com exceção da introdução) e a entrevista ao autor do manifesto, Filippo 



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  43 

Tommaso Marinetti (1876-1944) realizada pela revista Comoedia5. O poeta e escritor 

Luís Francisco Bicudo viajou por vários países europeus, incluindo Itália, onde teve 

conhecimento do inovador manifesto e logo reconheceu a sua importância 

revolucionária e a urgência da sua publicação, que se concretizou logo após a sua 

primeira publicação no Le Figaro de Paris (Reis, 2010, p. 30-31). 

Só oito anos depois (14 Abril de 1917) o Manifesto Futurista seria apresentado em 

Lisboa na célebre Sessão Futurista realizada no Teatro República (atual São Luiz), na 

qual José de Almada Negreiros (1893-1970) apresentou o Ultimatum Futurista às 

Gerações Portuguesas do século XX. 

Assim, por mero circunstancialismo, por condição do isolamento atlântico dos Açores, 

pelo carácter cosmopolita das suas elites, ou por tudo isso ao mesmo tempo, Paris 

chegou mais depressa a Ponta Delgada do que a Lisboa. Mesmo que isso não tenha 

mudado em nada a história do modernismo português, contribuiu inquestionavelmente 

para a história da modernidade portuguesa. (Reis, 2010, p. 30-31) 

O espírito otimista que se viveu na viragem do século XIX para XX, resultante da 

esperança no futuro que as importantes descobertas científicas e os avanços 

tecnológicos faziam anunciar, determinou que essa época ficasse conhecida como a 

Belle Époque (Fragoso, 2012, p. 101). A necessidade de mudança conduziu à 

afirmação de uma nova gramática visual, a Art Nouveau, cujos códigos estilísticos 

basearam-se numa maior estilização e recurso a linhas ondulantes, na representação 

da figura feminina de uma forma sensual e na presença de motivos vegetalistas e pela 

influência da ilustração japonesa (Fragoso, 2012, p. 103-104).  

No meio artístico português, país que se mantinha numa situação tradicionalmente 

periférica em relação aos principais movimentos artísticos e vanguardas emergentes, 

permanecia o gosto pelo naturalismo e o realismo académico oitocentista e uma 

produção arquitetónica e industrial revivalista e historicista. 

Destacava-se a Fábrica de Cerâmica das Caldas da Rainha, fundada em 1885 e que 

teve como diretor Rafael Bordalo Pinheiro, mentor da renovação da produção de 

industrial de cerâmica dentro do espírito Arte Nova (Castro; Silva, 2003, p. 87). 

No que se refere à arquitetura, a arte nova e a “Casa Portuguesa” marcariam esta 

fase, em que a primeira anunciava-se como a nova moda e a segunda a contra moda. 

                                            
5
 Em Portugal a notícia do movimento Futurista foi dada pela 1.ª vez pelo Jornal de Notícias do Porto, a 

26 de Fevereiro de 1909, num artigo assinado por José Xavier de Carvalho Júnior (1861 – 1919) que à 
data vivia em Paris (Reis, 2010, p. 34). 
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A necessária mudança dependia da reformulação de princípios, o que passava 

necessariamente pela assimilação das novas questões propostas pelo funcionalismo e 

pela adaptação às mais recentes tecnologias. Todavia, o perpetuar das fórmulas do 

passado manteve-se, pelo que os exemplares arquitetónicos existentes desse período 

não integram na sua concepção o necessário conjunto de valores que permita a sua 

classificação de Arte Nova (Portas, 2008, p. 163).  

[…] não nos terá ficado talvez nenhuma arquitetura que se possa classificar de «arte 

nova» ao nível da conceção inteira do edifício, para além de algumas lojas-padarias, 

um café, uma livraria, algumas retrosarias, um stand de automóveis, quiosques , a bela 

decoração cerâmica exterior de um animatógrafo, os portões, gradeamentos, floreiras 

ou guarnecimentos de vãos de prédios de rendimentos, que se considerarão sempre 

menores mas nem por isso menos interessantes. (Portas, 2008, p. 168) 

Em Portugal viviam-se anos de instabilidade política e social, que a instauração da 

república em 5 de Outubro de 1910 não conseguiu apaziguar. O meio de comunicação 

privilegiado na época era o jornal e nas várias publicações disponíveis fazia-se a 

leitura e a crítica possível, com destaque para O Século e o Diário de Notícias. 

Descobria-se a importância da construção da opinião pública através da imagem e a 

força que o desenho de imprensa e o fotojornalismo podiam ter. A imagem tornava-se 

assim num dos principais veículos de propagação de opiniões e ideologias. Esta nova 

ferramenta de comunicação era mais clara e percetível pela população em geral, não 

só pelas classes mais instruídas, mas também pelas que se caracterizavam por 

elevados níveis de iliteracia e analfabetismo. 

 A publicidade estava cada vez mais presente no quotidiano e passava a ser objeto de 

mais investimentos, propondo novos consumos, gerando outras necessidades, ditando 

gostos e atitudes. Desenvolvem-se diversos tipos de produção gráfica, desde 

ilustrações, cartazes, panfletos, rótulos e embalagens (Fragoso, 2012, p. 102). 
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Ilustração 2 - Matteo da Angelo Rossotti, anúncio publicitário, 
Vigne et Amour (1910). (Fragoso, 2012, p. 138) 

Na Europa surgiam diversos movimentos e tendências, nomeadamente o cubismo, o 

surrealismo, o abstracionismo, o futurismo e outras vanguardas que emergiam, muito 

influenciadas pelo trabalho artístico de Pablo Picasso (1881–1973), cujas obras 

desafiaram as convenções e propuseram novas formas de representação, com 

referência inquestionável para Les demoiselles d’Avingnon (1907), assim como para 

Henri Matisse (1869-1954), o escultor Constantin Brancusi (1876-1957) e pela 

divulgação do Manifesto Futurista. 

Depois do trabalho inovador dos impressionistas, a subversão daqueles cânones 

prosseguiu com uma abordagem cubista, reconstrutora da representação espacial com 

abandono das bases perspetivas, e o futurismo celebrando a era da máquina, a 

velocidade e o estilo de vida moderno. (Fragoso, 2012, p. 104) 

Foram as dinâmicas geradas por este profícuo ambiente criativo, incubador de ideias, 

gerador de tendências, movimentos e modas, que se afirmaram com mais ou menos 

convicção, que se tornaram a base da arte contemporânea (Albergaria, 2012a, p. 186). 

A arquitetura libertava-se das formas historicistas e revivalistas e experimentava novas 

soluções, nomeadamente no campo da funcionalidade e na procura de uma maior 

simplicidade, recusando o supérfluo. Os então recentes materiais industriais e 
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sistemas construtivos possibilitavam a experimentação de formas até essa altura 

impossíveis, que conduziram ao aparecimento e afirmação de novas estéticas. 

Em Ponta Delgada, no que se refere às artes decorativas concebidas sob influência do 

movimento Arte Nova podemos nomear como exemplos o belo painel de azulejos de 

Rue du Paradis (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 46), datado de 1908, do 

estabelecimento comercial Nova York (Rua Machado dos Santos n.º 13) e o conjunto 

de painéis da autoria de Jorge Colaço concebido para o Palácio Jácome Correia em 

1919.  

 

Ilustração 3 - Painel de azulejos de Rue du Paradis (1908). 
(Ilustração nossa,  2015) 

A cidade da Horta reúne um particular conjunto de edifícios cujas fachadas exibem as 

linguagens ecléticas de fim de século e Arte Nova e que foram na sua maioria 

construídos após o terramoto de 1926, já numa fase mais tardia do movimento Arte 

Nova, quando novas influências assumiam o domínio da produção arquitetónica. 

Em 1912 realizou-se no Grémio Literário em Lisboa o I Salão dos Humoristas 

Portugueses, um evento que ficaria marcado como sendo a primeira manifestação do 

modernismo no nosso país (Fragoso, 2012, p. 106). Nesta exposição foi prestada 

homenagem a Rafael Bordalo Pinheiro e a Celso Hermínio e nela participaram 

Cristiano Cruz, Almada Negreiros, Jorge Barradas, Canto da Maya, entre outros (Silva, 

2008, p. 8). 

No ano anterior tinha-se realizado a Exposição dos Livres no Salão Bobone, onde já 

se indiciava o desejo de mudança por parte de uma geração mais nova de pintores 
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portugueses que se encontravam a estudar em Paris, composta por Emmérico Nunes 

(1888-1986), Eduardo Viana (1881-1967), Francis Smith (1881-1961), Alberto Cardoso 

(1881-1942), o brasileiro Roberto Colin, os açorianos Domingos Rebelo e Francisco 

Álvares Cabral (1887-1947) e que foi organizada por Manuel Bentes (1885-1961) 

(Silva, 2008, p. 7). 

Em Portugal, o modernismo foi introduzido pela vertente humorista, pela caricatura e 

pela ilustração, e ficou essencialmente confinado aos jornais e às revistas, espaço 

permitido ao estilo inovador e expressão pioneira destes jovens artistas. (Fragoso, 

2012, p. 106) 

Reformularam-se modelos de representação e de comunicação, como a caricatura, a 

ilustração de imprensa e a publicidade. Muito popular na época foi a cómica banda 

desenhada Quim e Manecas de Stuart Carvalhais (1887-1961), publicada no jornal O 

Século e que chegou mesmo a ser utilizada em propaganda governativa no período 

que antecedeu à primeira guerra mundial, com o intuito de promover o recrutamento 

de jovens para o exército, com estórias que envolviam os dois protagonistas no papel 

de heróis e os soldados alemães (Fragoso, 2012, p. 30-31).  

 

Ilustração 4- Banda desenhada Quim e Manecas, Stuart 
Carvalhais. (Público, LUSA, 2015) 

Desde o século XIX que se registavam grandes progressos ao nível das denominadas 

artes industriais, ou sejam, “As artes que servem a indústria, que colaboram com ela, 

que se servem dos seus meios tecnológicos como condição necessária da sua 

existência” (Albergaria, 2012a, p. 193) são elas as artes aplicadas, nomeadamente o 

design, as artes decorativas, a ilustração de imprensa, a publicidade, o cinema, a 

fotografia.  
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Esta última, impulsionada pelos avanços tecnológicos, tornava-se cada vez mais 

acessível e instalava-se definitivamente no quotidiano da vida privada e pública, 

vulgarizando-se o hábito de registar cenas familiares, assim como a cobertura de 

acontecimentos sociais. A imprensa reconhecia a notoriedade do fotojornalismo e a 

fotografia conquistava um novo protagonismo, deixando de ser utilizada apenas como 

uma imagem que ilustrava a notícia para ser ela a própria notícia. Sobressaem os 

trabalhos dos fotógrafos Joshua Benoliel (1873 - 1932) e Aurélio da Paz dos Reis 

(1862 - 1931) assiduamente publicados nas revistas Ilustração Portuguesa e Os 

Serões, entre outras edições da época (Fragoso, 2012, p. 31-32).  

Generalizava-se o tema do retrato, que até então era do domínio exclusivo da pintura 

e apenas acessível às elites. Reformularam-se conceitos e princípios relacionados 

com a intimidade, a rememoração e a projeção da imagem pessoal. A fotografia 

traçava assim o seu percurso de afirmação. Como atividade artística desenvolveu-se, 

adquiriu estatuto e cada vez mais artistas adotavam esta técnica como meio de 

expressão artística e os seus trabalhos seguiram rumos diversos e singulares. A 

fotografia recebeu influências da pintura e vice-versa, observando-se na pintura os 

novos enquadramentos, perspetivas e os temas que começaram por ser explorados 

pela fotografia. 

Desde o seu aparecimento que a fotografia foi ampliando os seus campos de 

aplicação, incluindo áreas tão diversas como a ciência, a política e as artes. É 

precisamente do cientista Francisco Afonso de Chaves6 (1857-1926), a autoria de uma 

coleção de fotografias artísticas de “valor excecional, não apenas a nível regional ou 

nacional mas internacional” (Reis, 2010, p. 16). 

Constituída por imagens estereoscópicas7 realizadas, maioritariamente, entre 1901 e 

1926, a obra deste autor tem a particularidade de ter sido realizada com recurso a uma 

técnica que para a época já se encontrava em desuso, à qual acrescia o facto de as 

fotografias terem sido registadas em chapa de vidro. Parte do legado artístico de 

                                            
6
 Afonso de Chaves nasceu em Lisboa a 24 de Janeiro de 1857 e a sua infância e juventude foram vividas 

em São Miguel, regressando à Capital em 1875 para estudar ciências na Escola Politécnica, tendo depois 
ingressado em 1875 na Escola do Exército. Regressa a São Miguel em 1897 onde, a par com o seu 
percurso na carreira militar, no âmbito da qual foi promovido a Coronel em 1911, desenvolveu um valioso 
trabalho científico nas áreas da Meteorologia, Oceanografia e Sismologia. Para além da sua atividade 
como professor, teve um trabalho decisivo no Museu Carlos Machado (Reis, 2010, p. 66-67). 
7
 A fotografia estereoscópica é uma técnica inventada em 1848 que utiliza uma câmara de lente dupla, 

capaz de produzir duas imagens que correspondem à visão de cada um dos olhos humanos e que com 
recurso a um instrumento próprio, o estereoscópio, permite a visualização de imagens com a ilusão da 
tridimensionalidade (JANSON,1998, p. 616). 
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Afonso de Chaves, constituída por cerca de 4000 fotografias, pertence atualmente ao 

acervo do Museu Carlos Machado.  

É visível nas suas fotografias a atitude de recusa dos padrões pré-estabelecidos e a 

experimentação de novas soluções, num processo de criação artística 

“inequivocamente moderno” (Bandeira, 2010, p. 41). Os temas escolhidos referem-se 

às vivências do quotidiano, desde a intimidade do seu universo pessoal e situações da 

sua vida profissional até aos acontecimentos sociais mais relevantes, entre eles a 

visita régia aos Açores de D. Carlos e D. Amélia realizada em 1901.  

Nas suas fotografias Afonso de Chaves optava por substituir o tradicional plano geral, 

panorâmico por novos enquadramentos conseguidos a partir de pontos de vista menos 

óbvios, que revelam as diferentes posições que foram escolhidas pelo seu autor para 

documentar as efemérides (Bandeira, 2010, p. 41).  

 

Ilustração 5 - Francisco Afonso Chaves, Cais de Ponta Delgada, São Miguel, (1904). Ponta Delgada, Museu Carlos Machado (Inv. 

n.ºCAC1464). (Reis, 2010, p. 25) 

Em algumas situações a própria máquina fotográfica é o objeto retratado, numa atitude 

que reflete a consciência de si próprio, da sua ação decisiva na construção da imagem 

e da subjetividade inerente ao trabalho artístico.  

O espaço vazio era tratado como substância física de relevo que interessava 

fotografar e também integrar, de modo a gerar dinâmicas a partir dos contrastes entre 

volumes e vazios, manipulando conceitos como limite e infinito, a matéria e a sua 

ausência.  

O seu modo de ação sugere a atitude normalmente associada ao fotojornalismo 

(Bandeira, 2010, p. 41) pela vontade de relatar as emoções e as tensões subjacentes 
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aos acontecimentos retratados, assim como o seu ponto de vista. No fundo é o desejo 

de mostrar o explícito, mas também o implícito, insinuar o subjetivo que todas as 

situações da vida comportam e refletir no seu trabalho a sua visão e interpretação do 

mundo. É nesse exercício complexo, que envolve a observação atenta, reflexão e 

atitude crítica, no qual se enfatiza o essencial e se suprime o supérfluo que o artista 

afirma a personalidade da sua arte e constrói o seu próprio percurso artístico. 

Produziu diversas séries fotográficas representando sequências de ações, criando 

uma narrativa cinematográfica, onde há um antes, um durante e um depois. 

Ao privilegiar objectos em movimento, Afonso de Chaves revela uma atenção particular 

à sensibilidade do seu tempo. A velocidade era já um valor em si mesmo […] e a 

fotografia, a partir do início do século XX, não pode mais prescindir desse encontro 

com a passagem vertiginosa do tempo. (Bandeira, 2010, p. 43) 

O realismo conseguido com as imagens fotográficas incentivou a pintura a testar 

novas formas de representação e novas gramáticas. Até mesmo nos trabalhos de 

autores considerados mais conservadores, como é o caso de Domingos Rebelo, é 

possível ver em determinado momento do seu percurso artístico o resultado da 

experimentação de novas composições e um refinamento ao nível da abstração, 

constituindo bons exemplos as obras Camponeses Micaelenses (1918) e estudo para 

Os Emigrantes (1926) (Bandeira, 2010, p. 43). 

Apesar do aparente positivismo vivido no começo do século XX a realidade era 

marcada por uma grande instabilidade social e política, motivada por questões 

diversas e fraturantes, entre elas os direitos das classes mais desfavorecidas e dos 

trabalhadores, a perda de protagonismo da aristocracia e a emancipação da mulher. O 

 

Ilustração 6 - Francisco Afonso Chaves, Inauguração da Av. Príncipe Alberto do Mónaco, Ponta Delgada, São Miguel, (1904). Ponta 
Delgada, Museu Carlos Machado (Inv. n.ºCAC1435). (Reis, 2010, p. 68) 
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otimismo que carateriza a Belle Époque desvaneceu-se perante a insatisfação latente. 

Impôs-se a urgência da mudança, que despertou a necessidade de questionar e 

quase tudo foi posto em causa. Na Europa irrompeu em 1914 a I Guerra Mundial que 

deixou o continente destruído e profundamente dividido. 

[…] foi a Grande Guerra a tornar definitiva a consciência de uma nova época e o fim da 

anterior. Neste caso, não apenas com estrondo mas com efectiva violência – uma 

violência não apenas conceptual, retórica, intelectualmente provocatória, como a 

gritada no Manifesto Futurista de 1909, mas tragicamente real, deixando um continente 

em ruínas e, entre os destroços, muitos milhões de mortos. (Medeiros, 2010, p. 33) 

No rescaldo da I Guerra Mundial surgiu o desejo de renovação e uma nova atitude, 

que os sons enérgicos e experimentalistas do Jazz tão bem documentam. Josephine 

Baker (1906-1975) revolucionou os padrões pré estabelecidos da dança e das artes 

performativas e os ritmos frenéticos do charleston e do fox-trot ditavam a moda. Numa 

cultura de contágio a Arte não ficou indiferente a estes novos sons e ritmos (Fragoso, 

2012, p. 107).  

Em Paris a companhia Ballets Russes renovava o panorama epocal com novas peças, 

coreografias, cenários e figurinos, produzindo influxos decisivos que chegaram até ao 

nosso país e inspiraram muitos artistas portugueses. Em 1917 Lisboa recebeu as 

atuações desta companhia que se exibiu no Teatro de São Carlos e no Coliseu dos 

Recreios (Medeiros, 2010, p. 34-35). Nos trabalhos de figuração e de cenografia de 

Almada Negreiros são visíveis estas influências (Fragoso, 2012, p. 106). 

As grandes alterações sociais em curso manifestavam-se ao nível dos 

comportamentos, dos hábitos e do consumo. A emancipação da mulher afirmava-se 

cada vez mais e traduzia-se na conquista de mais independência e liberdade de ação. 

Esta realidade refletiu-se nas artes gráficas e na pintura, nas quais a mulher aparecia 

representada de forma sensual e elegante, figura adelgaçada e muitas vezes com 

corte de cabelo curto à la garçonne, vestuário conforme as tendências (Fragoso, 2012, 

p. 107) e a praticar atividades lúdicas e desportivas. 

Definia-se um novo gosto estético associado ao luxo, ao exotismo e ao espírito 

cosmopolita, que daria origem ao estilo decorativo conhecido por Art Déco, cujo nome, 

uma abreviatura de Arts Déco-ratifs, definir-se-ia na Exposição Internacional de Artes 

Decorativas e Industriais Modernas realizada em Paris em 1925. As influências deste 

movimento estenderam-se a muitos campos da produção artística, desde a arquitetura 

ao design gráfico e industrial, às artes plásticas e à moda. Caracterizou-se pela 
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procura da simplicidade formal construída por linhas geométricas puras e pelo 

cromatismo primário (Castro; Silva, 2003, p. 87). A cor era a nova protagonista e 

deixava de obedecer às restrições e convenções até então impostas. Aparecia forte, 

vibrante, contrastante e tornava-se num dos focos da atenção. 

Na arquitetura a cor foi utilizada como definidora de espaços e das suas inter-relações. 

O movimento holandês De Stijl utilizou-a como até então não tinha acontecido nas 

artes plásticas, como revelam as obras de Piet Mondrian (1872-1944) e Theo van 

Doesburg (1883-1931). Gerrit Rietveld (1888-1964) integrava a cor na composição 

arquitetónica e no design industrial com total unidade formal. Le Corbusier (1887-

1965) utilizou-a como elemento complementar da conceção do espaço. O 

expressionismo e o construtivismo foram outros movimentos que utilizaram a cor de 

forma inovadora e revolucionária, como elemento simbólico portador de um valor em 

sim mesmo (Fragoso, 2012, p. 108-109). 

As influências do movimento Art Déco nas artes gráficas traduziram-se numa maior 

estilização e geometrização da imagem, que tinha como objetivo conferir clareza à 

mensagem que se pretendia difundir, de forma a garantir a sua correta leitura e eficaz 

divulgação. Para tal recorreu-se à simplificação formal, conseguida através de um 

grafismo estilizado e o recurso a elementos simbólicos.  

As publicações que mais investiam no trabalho de artistas para os seus editoriais 

foram as revistas ABC (1920-1932), Ilustração Portuguesa (1912-1922), Ilustração 

(1926-1935), Magazine Bertrand (1927-1933), Civilização (1928-1936) e a 

Contemporânea (1922-1926). As imagens das capas e ilustrações publicadas nessas 

edições retratavam o espírito de uma época cosmopolita, epicurista e elegante.  

 

Ilustração 7 - Jorge Barradas, Capa da 
revista ABC (1920). (Fragoso, 2010, p. 
142) 
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António Soares (1894-1976) colaborou com várias edições da revista Ilustração 

Portuguesa, Bernardo Marques assinou diversos trabalhos na Ilustração e Jorge 

Barradas produziu muitas das capas da revista ABC (Fragoso, 2012, p. 110). 

Começavam a ser frequentes as notícias sobre as celebridades do teatro, 

influenciadas já pela indústria cinematográfica de Hollywood, que projetava 

internacionalmente a imagem das suas divas e galãs. 

O Bristol Club, na época um conhecido night-club situado nas portas de Santo Antão 

em Lisboa e o café Brasileira no Chiado (Castro; Silva, 2003, p. 112) encomendaram 

trabalhos a diversos artistas modernistas para decorar os seus estabelecimentos, com 

destaque para Almada Negreiros, Jorge Barradas, Eduardo Viana, Stuart Carvalhais e 

ainda para o escultor Canto da Maya que colaborou com o Bristol Clube (Silva, 2008, 

p. 15). 

Mas este clima de aparente bonomia escondia a dor reprimida das injustiças e 

desigualdades sociais. A instabilidade política vivida na I República degenerou no 

golpe de militar de 1926 que conduziu ao regime do Estado Novo em 1928. A 

imprensa fazia a denúncia possível, num clima marcado pela censura 

institucionalizada, num país com significativas assimetrias sociais e culturais, com uma 

grande parcela de população pobre, analfabeta e dependente quase exclusivamente 

do trabalho rural.  

Apesar das grandes restrições impostas pelo poder vigente procurava-se fazer o 

acompanhamento das evoluções que iam ocorrendo noutros países e diversos artistas 

portugueses optaram por estudar e seguir carreira no estrangeiro, sendo as principais 

escolhas as cidades de Paris, Londres e Berlim. 

Imigraram para o nosso país artistas estrangeiros que muito contribuíram para o 

desenvolvimento da nossa modernidade, nomeadamente Fred Kradolfer (1903-1968), 

caso paradigmático nas artes gráficas, que chegou a Lisboa em 1927, “portador de 

uma diversificada formação académica, trouxe os conhecimentos, experiência e 

exemplos que permitiram a divulgação da linguagem moderna na comunicação 

gráfica.” (Fragoso, 2012, p. 109). O casal Sonia e Robert Delaunay estabeleceu-se em 

Vila do Conde e criou laços de amizade com artistas portugueses, entre os quais 

Amadeu de Sousa Cardoso e Almada Negreiros. Os ceramistas Hein Semke e sua 

mulher Margarida Maria Schimmelpfenig influenciaram a produção de cerâmica 
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artística da época, tendo recebido encomendas de trabalho por parte do Secretariado 

de Propaganda Nacional (SPN) (Fragoso, 2012, p. 117). 

A crise política, económica, social e cultural vivida a nível mundial após o final da I 

Guerra Mundial, agravada com a Grande Depressão que se sucedeu ao crash da 

Bolsa de Nova Iorque de 1929, proporcionou a emergência dos partidos nacionalistas 

em diversos países europeus e consequentemente a conquista do poder governativo 

por regimes fascistas, como foram os casos da Alemanha, Itália, Portugal e Espanha 

(Fragoso, 2012, p. 113). 

Em Portugal o Estado Novo inspirado pela ação política de outros países europeus, 

em particular por Itália, estabeleceu um rigoroso programa de propaganda política, que 

se serviu dos mais variados meios para projetar a sua imagem de poder, 

nomeadamente a arquitetura e as artes plástica e gráficas. Os principais objetivos 

eram garantir a unidade nacional, que a divisa “Nada contra a nação, tudo pela nação” 

tão bem explicitava, elevar o espírito nacionalista dos portuguese, fazendo-o através 

da evocação das glórias da nação e do seu vasto império ultramarino, defender os 

valores morais ditados pela igreja católica e incentivar o desenvolvimento económico 

do país com base na sua agricultura (Fragoso, 2012, p. 113). 

 

Ilustração 8 – Jaime Martins Barrata, Cartaz 
Congresso Nacional da Mocidade Portuguesa 
(1936). (Fragoso, 2010, p. 144) 

O SPN, que mais tarde será reestruturado dando origem ao Secretariado Nacional de 

Informação (SNI), foi dirigido desde a sua criação em 1933 até 1950 por António Ferro 

(1895-1956), que ficou responsável pela propaganda do regime, incluindo a 

concepção da sua estratégia de ação, que se baseou na estética modernista, em 

paralelo com os símbolos de identificação dos valores da nacionalidade.  
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António Ferro desenvolveu um extenso programa de propaganda que se multiplicava 

por diversas áreas numa tentativa de abranger toda a sociedade. Incluiu a realização 

de exposições de arte moderna e a criação de prémios artísticos e literários, o 

financiamento da produção de filmes e documentários, o patrocínio do teatro e a 

fundação da Companhia de Bailado Verde Gaio. Promoveu também a participação de 

Portugal em feiras internacionais, assim como a realização de exposições nacionais. 

Desenvolveu ações de valorização da arte popular, entre as quais a fundação do 

Museu do Povo em 1948. Estabeleceu um amplo programa de desenvolvimento 

turístico, no âmbito do qual seriam construídos muitos hotéis e pousadas e elaborada 

uma ampla campanha de promoção turística (Acciaiuoli, 2013, p. 8). 

Para a concretização de tão ambicioso plano de ação Ferro convocou muitos artistas 

plásticos e arquitetos, incluindo os que possuíam uma posição ideológica contrária à 

do Governo, mas a quem foi concedida uma oportunidade de trabalho, que a maioria 

não podia recusar, com a liberdade criativa possível dentro dos parâmetros estéticos 

impostos pelo regime (Fragoso, 2012, p. 114). Entre os mais contestatários 

encontrava-se Almada Negreiros, autor do selo com a inscrição da máxima “Tudo pela 

Nação” (Fragoso, 2012, p. 33), demonstrativo do poder vigente e dos meios que 

utilizou para se impor. 

 

Ilustração 9 - Almada Negreiros, Selo 
Tudo pela Nação (1932). (Fragoso, 2010, 
p. 144) 

A Exposição do Mundo Português realizada em 1940 comemorativa do duplo 

centenário da fundação da nação (fundação de Portugal em 1139 e Restauração 

1640) foi o auge da relação entre o Estado e os arquitetos e artistas de diferentes 

vertentes (Fragoso, 2012, p. 33-34), tendo mobilizado arquitetos, pintores e escultores, 

entre eles Canto da Maya, que concebeu para a exposição o grupo escultórico 

constituído por D. Manuel, Vasco da Gama e Álvares Cabral e o baixo-relevo da 

fachada do Pavilhão de Honra de Lisboa. 
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Ilustração 10 - Canto da Maya, Grupo 
escultório D. Manuel, Vasco da Gama e 
Pedro Álvares Cabral, gesso (1940). 
(Acciaiuoli, 1998, p. 155) 

O percurso autoral de Ernesto do Canto Faria e Maia (1890-1981) é a expressão da 

modernidade vivida na primeira metade do século XX. A sua formação iniciou-se em 

São Miguel, mas cedo partiu para Lisboa para frequentar o Curso Geral de Belas 

Artes.  

Em 1912 participou no I Salão dos Humoristas e nesse mesmo ano partiu para Paris, 

iniciando uma carreira artística de projeção internacional que o levaria a participar em 

muitas exposições, tanto em Portugal como no estrangeiro, incluindo o Brasil8. Foi 

distinguido com muitos prémios, com destaque para a Medalha de Ouro atribuída por 

ocasião da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas 

realizada em Paris em 1925 e o Grande Prémio de Escultura na Exposição 

Internacional de Paris de 1937 (Reis, 2010, p. 95). 

Em Paris Canto da Maya frequentou a Academia Grand Chaumiére, onde foi 

tirocinante de Antonin Mercié (1845-1916) e de Antoine Bourdelle (1861-1929). Mais 

tarde, já a viver em Genebra, prosseguiu a sua aprendizagem no atelier de James 

Vibert (1872-1942), um dos protagonistas da Arte Nova na Suíça. Em Madrid trabalhou 

com Júlio António (1889-1919) durante o ano de 1916 (Reis, 2010, p. 94). 

Contemporâneos no meio parisiense encontravam-se também os açorianos Domingos 

Rebelo e Francisco Álvares Cabral (1887-1947) (Reis, 2010, p. 22), para além de 

muitos artistas e escritores continentais, com destaque para Amadeu de Sousa 

Cardoso (1887-1918), Santa Rita (1889-1918), Almada Negreiros (1893-1970) e o 

poeta Mário de Sá Carneiro (1890-1916). Canto da Maya conviveu com a tradição das 

academias de Belas Artes e com as novas influências estéticas, em meios profícuos 

                                            
8
 Canto da Maya participou em 1954 na 2.ª Bienal de Arte Moderna de São Paulo (Reis, 2010, p. 95). 
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onde se podiam observar as obras de pendor naturalista e dos modernistas, a obra de 

Pablo Picasso (1881-1973) e de Auguste Rodin (1840-1917).  

Identificou-se com os novos códigos da estilização e da simplificação e dedicou-se à 

representação de temas novos e à reinterpretação dos temas tradicionais já 

consagrados, como o nu e o retrato. As suas obras revelam já o novo olhar sobre 

corpo humano, representativo das mudanças de mentalidade em curso, onde o 

erotismo e a sexualidade passavam a ter expressão, sendo o corpo da mulher o tema 

privilegiado (Reis, 2010, p. 23-24). 

 

Ilustração 11 - Canto da Maya, Adão e Eva, Terracota 
policromada (1929). Ponta Delgada, Museu Carlos Machado 
(Inv. n.ºMCM5725). (Reis, 2010, p. 140) 

A família foi um dos seus temas mais queridos, em composições escultóricas com 

grande força expressiva, reveladoras da intimidade e ternura que o ligava à sua 

família, e que em alguns casos assumiu um cariz autobiográfico, como aconteceu no 

conjunto escultório intitulado Morte do Filho. Em algumas das suas esculturas 

representando casais enamorados, Canto da Maya privilegiou a encenação do amor 

casto, onde a revelação dos afetos se sobrepõe ao erotismo. 
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Da mesma geração de Canto da Maya, mas com uma trajetória artística que levaria a 

concretizações distintas, o pintor Domingos Maria Xavier Rebelo (1891–1975)9 poderá 

ser entendido como um caso paradoxal, com um trabalho artístico que chegou a ser 

rotulado de modernista pela crítica, mas que acabou por assumir plenamente a sua 

faceta naturalista e regionalista (Reis, 2010, p. 16), tendo mesmo sido considerado “O 

Millet10 açoriano” em 1922 (França, 2009, p. 24). 

 

Ilustração 12 - Domingos Rebelo, A Ceia do Romeiro, Óleo 
sobre tela (1925). Ponta Delgada, Museu Carlos Machado (Inv. 
n.ºMCM5595). (Reis, 2010, p. 152) 

 

Durante o período em que estudou na Escola de Desenho Industrial Velho Cabral, em 

Ponta Delgada, Domingos Rebelo teve como mestre o pintor Artur Viçoso May. 

Proveniente de uma família de parcos recursos económicos Domingos Rebelo partiu 

para Paris em 1907 patrocinado pelos Condes de Albuquerque, onde prosseguiu a sua 

aprendizagem nas reputadas Academia Grand Chaumuiére e Academia Julian na qual 

foi aluno de Jean Paul Laurens (1838-1921) (Reis, 2010, p. 122). Na capital parisiense 

integrou o grupo de portugueses do qual faziam parte Amadeo de Souza Cardoso 

(1887-1918), Eduardo Viana (1881-1967), Manuel Bentes (1885-1961), Francis Smith 

(1861-1961) e Emmérico Nunes (1888-1968) (Reis, 2010, p. 25).  

                                            
9
 Domingos Rebelo era pai de João Correia Rebelo (1923-2006) arquiteto, opositor das políticas do 

Estado Novo no que se referia à questão do estilo nacional da arquitetura, autor de diversos artigos 
publicados nos jornais, entre eles, Arquitectura ou Mascarada? (1953) e os manifestos panfletários 
intitulados Não (1953) e Senhor Ministro (1956), nos quais defendia a liberdade criativa e a aplicação dos 
fundamentos do movimento moderno na concepção arquitetónica contemporânea (Bruno, 2002, p. 29-45). 
10

 Jean-François Millet (1814 -1875) pintor romântico, cuja obra representa muitas cenas de paisagens da 
vida rural e costumes, tendo sido considerado um dos precursores do Realismo (Janson, 1998, p. 607) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1814
http://pt.wikipedia.org/wiki/1875
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
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Ilustração 13 - Caricatura de Emmérico Nunes, representado o 
próprio e D. Rebelo, E. Viana, Solá e Amadeo Sousa Cardoso. 
(Nunes, 1972) 

Domingos Rebelo participou na Exposição de Arte Livre realizada em Lisboa em 1911 

e no ano seguinte no Salão dos Humoristas de Paris, altura em que também inaugurou 

a sua primeira exposição individual em S. Miguel. Posteriormente, em 1914, 

apresentaria os seus trabalhos no Salão da Primavera da Sociedade Nacional de 

Belas Artes (SNBA) tendo sido qualificado pela crítica como sendo um autor 

modernista.  

Considerando as profundas divergências existentes entre a Sociedade Nacional de 

Belas Artes e o SPN, António Ferro instituiu os prémios Silva Porto e Leopoldo de 

Almeida numa tentativa de apaziguamento de rivalidades. Estes prémios tinham com 

objetivo distinguir os melhores artistas nas áreas da pintura e da escultura cujas obras 

se pautassem pelos padrões clássicos. Domingos Rebelo foi distinguido com o Prémio 

Silva Porto (Acciaiuoli, 2013, p. 133-134) logo na sua primeira atribuição no ano de 

1940, assim como outros prémios, designadamente duas medalhas de honra 

concedidas pela SNBA, em 1951 e 1959 (França, 2009, p. 24).  

Domingos Rebelo é sem dúvida um dos pintores que mais popularidade conquistou no 

meio social açoriano, paralelamente ao reconhecimento institucional. Nos seus 

quadros estão presentes o ideário regionalista, os costumes, vivências e as paisagens 

micaelenses, caraterizados com a força expressiva capaz de provocar o 

reconhecimento de um povo e de uma época. 
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Ilustração 14 - Domingos Rebelo, A Chegada dos Aviadores, 
aguarela sobre papel (1926). Ponta Delgada, Museu Carlos 
Machado (Inv. n.ºMCM6226). (Reis, 2010, p. 142) 

Rebelo assinou diversos trabalhos de ilustração, nomeadamente para a capa da 

revista ABC, caricaturas humorísticas, crónicas do quotidiano e também realizou 

projetos publicitários. Foram-lhe encomendados trabalhos de artes decorativas, com 

destaque para as intervenções no Palácio Jácome Correia, Palácio da Justiça e 

Coliseu Micaelense, assim como para Igreja São João de Deus, em Lisboa (1953) 

projetada por António Lino (1914-1961). 

Em carta ao escritor Armando Corte Rodrigues, datada de 1923, confessava as 

seguintes conclusões sobre o rumo que pretendia para o seu percurso artístico: 

“«creio que desta vez encontrei aquilo que desejava. Depois de tantas hesitações 

cheguei à conclusão de que o meu temperamento era realista e que a minha Obra tem 

de ser feita aqui, Regionalista, sentida com a máxima justeza» ” (Reis, 2010, p. 23). 

Esta atitude marcava a recusa em integrar na sua pintura as influências dos 

movimentos internacionais e consequentemente do modernismo. “Nesse sentido, esta 

arte do regresso é, na sua essência anti moderna. Acima de tudo nostálgica.” (Reis, 

2010, p. 25).  

Num artigo publicado na revista Os Açores em Março de 1928, Domingos Rebelo 

escreveu sobre Manuel António de Vasconcelos, que tinha então 21 anos, referindo-se 

às “suas invulgares aptidões” e, concretamente, sobre dois dos seus trabalhos, a 

aguarela de um claustro de uma antiga igreja de Gand (Bélgica) e a Cabeça de Cristo 

em barro: “Ainda sob a bela impressão que me causaram dois pequenos trabalhos 

artísticos d’um rapaz da nossa terra, não quero deixar de dizer nas páginas da revista 

Os Açores, algumas palavras de sincera admiração pelas qualidades notáveis que 

esses trabalhos revelam.“ (Ferreira, 1993, p. 96). 
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A concretização da felicidade pessoal depende da liberdade para fazer as escolhas 

que nos permitem estar mais próximos do que somos e do que queremos ser. 

Confrontado entre desejo e desígnio Manuel António de Vasconcelos quis concretizar 

ambos, procurando o equilíbrio entre a sua realização e afirmação pessoal e as 

expectativas familiares, escolhendo uma profissão que o levaria ao cargo já 

anteriormente desempenhado pelo seu pai, o Eng.º Clemente António de 

Vasconcelos, na direção da Fábrica de Açúcar de Santa Clara, tendo também o seu 

avô, Clemente de Vasconcelos, seguido um percurso profissional ligado à produção 

industrial, como primeiro administrador da Fábrica do Álcool da Lagoa (Ferreira, 1993, 

p. 14). 

Após terminar os estudos no Liceu de Ponta Delgada iniciou em 1925 a sua 

licenciatura em Engenharia Química na Universidade de Gand, na Bélgica, à qual se 

seguiu a Especialização em Engenharia Açucareira. Durante esse período realizou 

diversas viagens, que foram sendo registadas em desenhos e aguarelas, sobre 

diversos temas, como paisagens, monumentos e exemplares da arquitetura civil e 

religiosa, popular e erudita.  

 

Ilustração 15 – M. A. Vasconcelos, Castelo do Condes de 

Flandres, aguarela (1927). (Ferreira, 1993, p. 93) 

A Bélgica, assim como a Inglaterra, a Alemanha e as cidades de Paris, Glasgow e 

Viena, em finais de XIX registaram grande desenvolvimento nas Artes Decorativas e 
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Aplicadas, mobilizando diversos artistas e arquitetos, muito influenciados pelo 

movimento inglês Arts & Crafts. Os novos hábitos e costumes da crescente sociedade 

urbana geraram a necessidade de desenvolver os objetos do quotidiano, que 

evoluíram no sentido de adquirirem novos níveis de funcionalidade aliados à estética e 

a custos de produção baixos de forma a torná-los acessíveis à população em geral, 

começando assim a definir-se o Design do século XX (Castro; Silva, 2003, p. 87).  

 

Ilustração 16 – Biblioteca da Universidade de Gand. (Steffens, 
2015) 

Gand situa-se muito próxima de Bruxelas, sendo a cidade natal de Victor Horta (1861-

1947) que conjuntamente com Henry van de Velde (1863-1957) e Paul Hankar (1859-

1901), também eles de nacionalidade belga, foram protagonistas do movimento Arte 

Nova. O grupo de pintores intitulado Les XX, formado em 1889 e que posteriormente 

viria a chamar-se La Libre Esthétique, foi um importante agente de divulgação dos 

princípios e objetivos do movimento Arts & Crafts, tendo influenciado o trabalho de 

vários arquitetos, nomeadamente Victor Horta (Frampton, 2000, p. 73) e Henry van de 

Velde (Frampton, 2000, p. 111). Este último foi diretor da Escola de Artes e Ofícios do 

Grão-Ducado em Weimar, entre 1906 e 1915, uma instituição que esteve na génese 

da Bauhaus, altura em que concebeu o projeto para o edifício das Belas-Artes 

(Frampton, 2000, p. 147). Em 1926 fundou o Instituto Superior de Artes Decorativas 

em Bruxelas e nesse mesmo ano projetou a Biblioteca da Universidade de Gand.  

Em meados de 1930 e uma vez concluídos os estudos universitários, Manuel António 

viveu uma temporada em Paris, onde foi recebido pelo pintor José Júlio de Sousa 

Pinto, amigo dos seus avós paternos, e a conselho deste frequentou o curso de 

pintura da Academia de Emile Renard, um prestigiado professor honorário da Escola 

Nacional de Belas-Artes (Ferreira, 1993, p. 20-21).  

Esta foi uma fase fundamental na sua vida em termos de formação artística e pessoal, 

na qual esteve em contacto direto com as dinâmicas criadoras de arte e onde recebeu 

influências determinantes para a maturação dos seus parâmetros estéticos, com os 
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quais desenvolveu a personalidade do traço com que desenhou os seus projetos 

arquitetónicos, assim como de toda a sua atividade criativa, vasta e diversificada, 

composta por desenhos, pinturas, ilustração, caricaturas humorísticas, banda 

desenhada e design de mobiliário.  

 

Ilustração 17 – M. A. Vasconcelos, Baixa do Agrião, aguarela 
(1924). (Ferreira, 1993, p. 69) 

Desde muito jovem dedicou-se ao desenho e à pintura de feição naturalista, sendo os 

temas escolhidos as paisagens, muitas vezes o mar e a arquitetura regional. Alguns 

trabalhos assumem mesmo o carácter de levantamento arquitetónico pela sua 

intenção de registar detalhadamente todos os pormenores. Na sua incursão europeia 

manteve esta prática de registar em desenho e pintura os lugares que conheceu. 

 

Ilustração 18 – M. A. Vasconcelos na Academia de Emile 
Renard, Paris (1930). (Ferreira, 1993, p. 105) 

 

 

Ilustração 19 – M. A. Vasconcelos, estudo, grafite, Paris (1930). 
(Ferreira, 1993, p. 104). 
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Elaborou diversos retratos, maioritariamente de familiares e conhecidos, nos quais é 

visível a intenção clara de captar a expressão, o sentimento e a personalidade do 

modelo, como se pode observar no retrato do seu bisavô Manuel António de 

Vasconcelos, que reflete a imagem de um homem determinado e empreendedor, que 

interpela o observador com frontalidade. Já na representação que faz da sua irmã 

Maria de Vasconcelos Nunes, o olhar dela não nos confronta, pelo contrário desvia-se 

timidamente e a sua boca exprime um sorriso meigo. 

 

Ilustração 20 – M. A. Vasconcelos, Retrato do seu Bisavô 
Manuel António de Vasconcelos, tinta-da-china (sem data). 
(Ferreira, 1993, p. 77) 

 

 

Ilustração 21 - M. A. Vasconcelos, Retrato de Maria 
Vasconcelos Nunes, aguarela (sem data). (Ferreira, 1993, p. 76) 

Enquanto frequentou a Academia de Emile Renard em Paris pôde dedicar-se à 

representação do modelo nu segundo as orientações ditadas pelo academismo das 

Belas-Artes.  

As exposições de 1912 e 1913, respetivamente, o I e II Salão dos Humoristas 

Portugueses foram dois momentos marcantes na consolidação do modernismo em 

Portugal, que se afirmava por via do humorismo e da ilustração (Fragoso, 2012, p. 

106), através dos trabalhos artísticos que iam sendo publicados em jornais e revistas. 

Desde finais de oitocentos que esta prática se exercia nos principais meios intelectuais 

e jornalísticos.  

O humorismo é talvez uma das maneiras mais assertivas para se pronunciarem 

opiniões e abordar determinados assuntos, principalmente em períodos históricos 

controlados pela censura do poder vigente.  
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Ilustração 22 – M. A. Vasconcelos, estudo, carvão, Paris 
(1930). (Ferreira, 1993, p. 103) 

 

 

Ilustração 23 – M. A. Vasconcelos, caricatura do Eng.º 
Fernando Albuquerque Ataíde Marques Moreira, aguarela 
(1932). (Ferreira, 1993, p. 112) 

É um exercício que exige sensibilidade e intuição, capacidade de observação, espírito 

crítico, consciência de si próprio e do meio social em que se está inserido, qualidades 

que se revelam nas caricaturas, ilustrações humorísticas e tiras de banda desenhada 

de Manuel António de Vasconcelos, cujos conteúdos incidem predominantemente na 

sátira social, não tendo enveredado pela crítica política. Nas suas caricaturas 

enfatizava determinadas características da anatomia dos rostos e corpos dos 

retratados para, implicitamente, realçar as suas idiossincrasias.  

Figura incontornável, o pintor Rafael Bordalo Pinheiro assinou caricaturas de forte 

cariz satírico, através das quais exprimiu a sua opinião crítica sobre a política e a 

sociedade da época, sendo uma das suas ilustrações mais divulgadas a denominada 

A Política: A Grande Porca (Fragoso, 2012, p. 26) publicada em 1900. Foi também o 

autor da popular personagem Zé Povinho, protagonista de muitas rábulas sarcásticas 

denunciando as grandes clivagens sociais existentes, assim como determinados 

costumes, hábitos e gostos da sociedade de então. Os seus trabalhos foram 

publicados nos jornais António Maria, A Paródia, Lanterna Mágica, Os pontos nos ii, 

entre outros, e influenciaram várias gerações de artistas, incluindo Domingos Rebelo e 

Manuel António de Vasconcelos, que também apreciava o trabalho dos irmãos 
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Augusto e João Cabral, cujos cartoons foram publicados na Revista Michaelense 

(Albergaria, 2012a p. 189).  

As Artes Gráficas assumiam uma importância cada vez maior na imprensa escrita 

açoriana e tornou-se comum a colaboração de artistas com jornais e revistas, à 

semelhança do que se passava nas principais cidades do país. Vasconcelos publicou 

as suas primeiras caricaturas aos 18 anos no Diários dos Açores (Ferreira, 1993, p. 

19) e nos anos seguintes colaborou com vários editoriais, incluindo o jornal Correio 

dos Açores e as revistas Os Açores e Portugal Insular, com ilustrações, séries de 

banda desenhada e caricaturas com humor simples, claro e direto. 

 

Ilustração 24 - M. A. Vasconcelos, banda desenhada para a 
revista Os Açores (1928). (Ferreira, 1993, p. 83) 

O icónico quadro de Domingos Rebelo Os Emigrantes, datado de 1926, mereceu 

vários estudos e versões posteriores realizadas pelo seu autor, sendo uma delas 

datada de 1934, que segundo dados existentes foi uma encomenda da Sociedade 

Terra Nostra para o Bureau de Informação e Turismo (Reis, 2010, p. 27), um 

estabelecimento de informação turística projetado em 1934 por Manuel António de 

Vasconcelos.  

Este quadro foi o mote para a aguarela de Vasconcelos intitulada O dia do Turista, 

publicada na revista Insula em Junho de 1934 e é antítese do quadro de Rebelo, 

representando a chegada e não a partida, e onde a forte carga emocional de Os 

Emigrantes, associada ao fenómeno da emigração, marcante na cultura e na 

sociedade açoriana ao longo da sua história, foi substituída pela alegria e o 

cosmopolitismo em O dia do turista. Esta curiosa aguarela é ilustrativa das 

transformações em curso na sociedade micaelense, do espírito positivista vivido após 

o fim da I Guerra Mundial, um período de grandes expetativas na conquista de uma 

vida melhor, onde já não se impunha de modo tão determinante a necessidade de 
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procurar outro país para viver, bem pelo contrário, não só era possível ficar, como 

também haveriam outros a querer conhecer estas ilhas, os turistas. Nesta ilustração os 

diversos estereótipos sociais aparecem representados de modo caricatural numa visão 

humorística e crítica da sociedade da época. 

 

Ilustração 25 - Domingos Rebelo, Os Emigrantes, óleo sobre 
tela (1926). (Postal do Museu Carlos Machado) 

 

 

Ilustração 26 – M. A. Vasconcelos, O Dia do Turista- Às Portas 
da Cidade, aguarela (1933). (Ferreira, 1993, p. 129) 

Manuel António de Vasconcelos concebeu cartazes e panfletos de informação 

institucional e de promoção turística, que resultaram de encomendas de diversas 

entidades públicas e particulares, nomeadamente os cartazes de informação 

institucional da Assistência Maternal e Infantil e os panfletos de divulgação turística da 

Sociedade Terra Nostra.  

Produziu diversos trabalhos publicitários seguindo o espírito do movimento Art Déco, 

que abrangeram a criação de embalagens e cartazes de produtos da industrial local, 

nomeadamente para a Fábrica de Açúcar de Santa Clara. 

 

Ilustração 27 – M. A. Vasconcelos, Embalagem pacote de 
açúcar para a Fábrica de Açúcar de Santa Clara (sem data). 
(Ferreira, 1993, p. 163) 
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Foi o autor das capas dos livros O Clamor das Sombras de Oliveira San Bento, A 

Minha Velha Pasta, tempos de Coimbra, gente do meu tempo (1896-1901) de 

Francisco de Athayde Machado de Faria e Maia, Porque sou Legionário de Armando 

Cândido, Melodia Humana de Afonso Cunha, O Mr.Jó de Urbano de Mendoça Dias. 

A iconografia imposta pelo Estado Novo ditava o uso de referências aos símbolos da 

nação, evocações históricas, momentos da glória nacional e feitos heróicos (Fragoso, 

2012, p. 32). O livro Porque sou Legionário destaca na sua capa as cinco quinas 

portuguesas, importantes referências da simbologia nacional. 

 

Ilustração 28 - M. A. Vasconcelos, capa da revista Portugal 
Insular (1939). (Ferreira, 1993,p. 153) 

A ilustração para a capa da revista Portugal Insular, uma aguarela de 1939, apresenta 

uma jovem e alegre camponesa que exibe com orgulho uma cesta de produtos 

agrícolas, uma imagem idealizada compatível com as diretrizes traçadas para a 

propaganda governativa, que se propunha divulgar as virtudes de uma vida dedicada 

ao trabalho e à família, com profundo sentido de cristão, que a trilogia salazarista 

“Deus, Pátria e Família” consagrava. 

 A capa de O Clamor das Sombras apresenta desenho inovador, composto pela figura 

do rosto de um soldado que se multiplica de modo gradual em termos de escala e 

tonalidade, controlada a partir do grau de saturação da cor. Composição assimétrica, 

com perspetiva, o seu peso está bem distribuído, conduzindo o olhar desde o canto 

superior esquerdo para o canto inferior direito onde reside a maior claridade da 

imagem. 
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Ilustração 29 – M. A. Vasconcelos, capa do livro O Clamor das 
Sombras (1933). (Ferreira, 1993, p. 128) 

 

 

Ilustração 30 -Shell, Fred Kradolfer (1929). (Henriques, 2011, p. 7) 

Manuel António de Vasconcelos concebeu diversos logotipos, nomeadamente o da 

Sociedade Terra Nostra, constituído por dois elementos, a roda dentada que abraça 

um molhe de espigas de trigo, simbolizando a aliança entre indústria e agricultura, 

duas das bases da política de desenvolvimento económico definida para os Açores. 

 

Ilustração 31 – M. A. Vasconcelos, Estudo para logotipo da 

Sociedade Terra Nostra (sem data). (Ferreira, 1993,p. 121) 

Em 1952 projeta o edifício da Sociedade dos Produtores Açorianos de Papel e 

desenha o logotipo para respetiva firma. Inspirado no universo mecanicista, apresenta 

a figura estilizada, a duas dimensões, de um operário que eleva nos braços um rolo de 

papel que se desenrola num movimento centrípeto e deixa a descoberto uma faixa 
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onde estão inscritas as iniciais da fábrica, integrando assim o texto na imagem. O 

desenho a preto sobre o fundo em papel branco reforça o contraste entre a figura e o 

suporte, simplificando a sua leitura e acentuando a sua expressividade. 

 

Ilustração 32 – M. A.  Vasconcelos, logotipo da Sociedade dos 
Produtores Açorianos de Papel, tinta-da-china (1952). (Ferreira, 
1993, p. 167) 

 

 

Ilustração 33 –M. A. Vasconcelos, estudo para painel 
decorativo da feira A semana dos nove dias (1934). (Ferreira, 
1993, p. 125) 

Manuel António de Vasconcelos foi o responsável pela imagem de muitas feiras e 

exposições, que incluíram projetos de expositores e a conceção de painéis, cartazes e 

panfletos e diversos trabalhos de artes decorativas. O painel idealizado para a 

exposição de 1933 denominada Semana dos nove dias realizada nas Furnas 

apresenta um friso com três figuras estilizadas de um africano, com silhueta 

estereotipada, que se sucedem de modo alternado e ritmado. Uma linha curvilínea 

desenvolve-se e interliga os três bonecos conferindo unidade ao desenho e sugerindo 

continuidade e movimento. 

O modo como a Mulher foi retratada nas artes gráficas ao longo da primeira metade do 

século XX expressa bem as mutações em curso, decorrentes das conquistas graduais 

no caminho da sua emancipação. Em finais de XIX era-lhe muitas vezes associada a 

imagem de dona-de-casa exemplar e mãe de família dedicada e feliz com a sua 

condição, o movimento Arte Nova evidenciou a sua sensualidade, representando-a 

muitas vezes como objeto de desejo e nos loucos anos vinte, sob a influência do 

movimento Art Déco, a Mulher surge muito mais emancipada.  
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É essa Mulher assumidamente independente que Vasconcelos representa nas 

perspetivas dos seus projetos de arquitetura e nos panfletos de promoção turística, 

onde lá está ela, com o seu corte de cabelo curto que esvoaça na brisa do mar a 

bordo de um transatlântico, em vestido de noite num ambiente de festa, ou em traje 

desportivo. Eram os novos costumes, que criavam outros hábitos e necessidades, 

uma postura diferente perante a vida.  

 

Ilustração 34 – M. A. Vasconcelos, cartaz de promoção turística 
(sem data). (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 35 - Fred Kradolfer, cartaz turístico, Praia de Espinho 
(1931). (Fragoso, 2010, p. 143) 
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Numa aguarela de 1930 realizada em Paris reproduziu um cartaz retratando uma 

bailarina que sugeria a sua nudez numa dança exótica, com as inscrições Casino de 

Paris. Esta figura feminina, elegante e adelgaçada, adornava o corpo nu com lenços e 

pulseiras, tal com Josephine Baker se apresentava em palco. 

 

Ilustração 36 – M. A. de Vasconcelos, desenho, Paris (1930). 
(Ferreira, 1993, p. 99) 

 

 

Ilustração 37 – M. A. de Vasconcelos, estudo para coxim, 
aguarela e tinta-da-china (sem data). (Ferreira, 1993, p. 80) 

Nos seus projetos de arquitetura e artes decorativas atribuiu sempre grande 

importância aos detalhes construtivos, funcionais e estéticos, reflexo do seu sentido de 

modernidade e da sua noção de projeto total. Criou espaços arquitetónicos e 

concebeu as peças de mobiliário, portas e caixilhos, painéis e murais decorativos, 

desenhou padrões para tapeçarias, tecidos, azulejos e demais elementos, procurando 

sempre a complementaridade que conferia a unidade ao todo.  

O Design do século XX resultou da profícua comunhão entre a indústria e as artes 

aplicadas (Fragoso, 2012, p. 76), tendo-se definido como princípios essenciais a 

produção de objetos com elevados padrões estéticos e funcionais e preferencialmente 

de baixo custo, de modo a tornarem-se acessíveis a todas as classes sociais. Foi o 

reflexo das alterações que a industrialização desencadeou, nomeadamente no 

desenvolvimento dos sistemas de produção em série, em paralelo com o crescimento 

das populações urbanas, numa sociedade em mutação, com grandes alterações de 

hábitos e costumes que ditavam novas necessidades e consumos. 



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  73 

 

Ilustração 38 – M. A. Vasconcelos, decoração de interior da loja 
Bureau de Informação e Turismo (1934). (Autor desconhecido, 
[194-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

Nas criações arquitetónicas e de arte decorativa, assim como nas peças de design de 

Manuel António de Vasconcelos encontramos todo o vocabulário associados ao 

movimento Art Déco, definido por linhas geométricas, simplicidade formal e no modo 

como emprega a cor. Na concepção de peças de mobiliário Vasconcelos fez uso 

privilegiado do aço, à data o novo material industrial que inspirava muitos artistas e 

arquitetos.  

Para os estampados dos tecidos de estofos e cortinados desenhou padrões florais 

exuberantes em cores e desenhos, muitas vezes inspirados nas espécies vegetais 

mais características da região, as azáleas, camélias e hidrângeas (vulgo hortências). 

No que se refere aos padrões de azulejos apresentando motivos florais, lembram os 

estampados de William Morris (1834-1896), líder do movimento Arts & Crafts, e 

evidenciam um carácter mais artesanal, diferenciando-se dos seus restantes trabalhos 

que reivindicavam a expressão da modernidade da época.  

 

Ilustração 39 – M. A. de Vasconcelos, estudo 
de padrão de azulejo (sem data). (Ferreira, 
1993, p. 170) 

O mobiliário do Hotel Terra Nostra foi em parte fornecido pela prestigiada Loja Quintão 

(Ferreira, 1993, p. 196), sediada no Chiado em Lisboa, na época muito procurada por 
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diversos arquitetos, como foi o caso de Cristino da Silva (1896-1979) para o seu 

projeto da Casa Belard da Fonseca (1932) e para o Café Portugal (1938) no Rossio, 

assim como Pardal Monteiro (1897-1957), Jorge Segurado (1898-1990) e Manuel 

Marques (1890-1956).  

A Casa Quintão promoveu em 1936 a realização da Exposição dos Artistas Modernos 

Independentes, na qual se prestou homenagem a grandes nomes do modernismo 

nacional, os pintores Amadeo de Sousa Cardoso e Santa-Rita e os escritores Mário de 

Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Participaram Almada Negreiros, Sara-Afonso, Mário 

Eloy, Vieira da Silva, Arpad Szénes, entre um total de 11 artistas (Acciaiuoli, 1998, p. 

26). 

O equipamento de jardim da autoria de Manuel António de Vasconcelos idealizado 

para o Parque Terra Nostra e espaço exterior do Casino das Furnas reflete a imagem 

da modernidade, constatando-se uma grande coesão entre todos os elementos, desde 

os candeeiros aos elegantes bancos, nos quais ressalta a pureza das formas 

geométricas, privilegiando o círculo, sinal de uma simplicidade sofisticada inerente ao 

seu ato criador. 

 

Ilustração 40 – M. A. Vasconcelos, bancos do jardim do Casino 
das Furnas. (Autor desconhecido, [194-], Espólio de M. A. 
Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 41 – Pormenor de candeeiros e gradeamentos do 
jardim do Casino das Furnas. (Ilustração nossa, 2014) 

 

Um aspeto muito interessante na sua arte de projetar, demonstrativo do seu processo 

criativo de idealização e concepção, são as suas aguarelas representando perspetivas 

dos espaços, em que o aspeto pictórico assume importância primordial através da 

supremacia de cores fortes que conferem intensidade e dinamismo. 
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Ilustração 42 – M. A. de Vasconcelos, perspetiva do Hotel Terra Nostra, aguarela (1935). (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

A ideia de futuro, característica da utopia modernista (Rato, 2014, p. 25), aparece 

evidente nos ambientes sofisticados e elegantes, cheios do glamour cosmopolita da 

época. É também notório o modo como encara as alterações sociais em curso, a 

consciência da afirmação de uma nova burguesia, mais hedonista e liberta da pressão 

do trabalho, com muito mais mobilidade e que investe em viagens internacionais de 

lazer.  

[…] utopia, um conceito inerente ao Modernismo enquanto projecto de reinvenção 

social, tanto na transição do mundo antigo para o novo mundo como após o luto feito 

sobre os escombros deixados para trás pela guerra e pelo horror do Holocausto. (Rato 

2014, p. 25) 

A exuberância das cores primárias foi integrada nos seus projetos arquitetónicos, tanto 

nas fachadas de modo a realçar as suas características formais, como nos interiores, 

coadjuvando aspetos funcionais e proporcionando a demarcação dos diferentes 

espaços. O mesmo acontece na decoração dos interiores, onde as cores fortes 

dominam os tecidos de estofos, cortinados e tapetes.  

No Hotel Terra Nostra o uso da cor é assumido, com aplicações cromáticas 

diferenciadas, marcadas pela presença do azul-cobalto e do amarelo ocre, cores 

complementares e, portanto, contrastantes. Estas duas cores estão presentes na 

arquitetura tradicional açoriana, principalmente na mais popular, o que denota as 

influências internas na obra arquitetónica deste autor. 

Projetada em 1936 a Barbearia Gil introduziu uma nova imagem na cidade de Ponta 

Delgada, contrastante com tudo o resto, através de uma linguagem escrita com novos 
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materiais e o recurso a superfícies transparentes de generosas dimensões e 

elementos metálicos em alumínio. 

 

Ilustração 43 - Manuel António de Vasconcelos, Barbearia Gil, 
Desenho do Alçado norte (1936). (Ferreira, 1993, p. 186) 

Originalmente o espaço interior, o mobiliário e a iluminação, exibiam um desenho 

modernista perfeitamente compatível com a linguagem utilizada ao nível das fachadas, 

conferindo assim grande coesão estilística. 

A profícua colaboração entre artistas de diversas artes muito contribuiu para a 

relevância que determinadas obras arquitetónicas adquiriram e foi experienciada por 

vários autores de diferentes vertentes artísticas. O Hotel Ritz é sem dúvida um 

excelente exemplo, sendo o projeto de arquitetura da autoria de Pardal Monteiro, a 

construção do hotel contou com a colaboração dos principais nomes do panorama das 

artes em Portugal, como foi o caso de Almada Negreiros, Querubim Lapa, Sarah 

Afonso, Jorge Barradas, Barata Feyo, Bartolomeu Cid, entre outros, num total de vinte 

e quatro artistas, para além de decoradores e designers.  

 

Ilustração 44 – Monumento a Gonçalo Vaz Botelho, 
Vila Franca, São Miguel (1954). (Ferreira, 1993, p. 
190) 

Em 1954 Canto da Maya, com a colaboração de Manuel António de Vasconcelos, 

concebe o Monumento a Gonçalo Vaz Botelho, em Vila Franca, São Miguel, 
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constituído pela escultura de evocação ao fundador da vila, assente em plinto 

paralelepipédico de betão de feição Art Déco. 

Neste capítulo pretendeu-se identificar as influências que se revelaram determinantes 

na construção da identidade de Manuel António de Vasconcelos e descobrir a 

natureza deste homem através do seu trabalho e da imagem que projetava de si 

mesmo.  

Metodologicamente procedeu-se ao enquadramento de uma síntese de evidências 

que nos permitem afirmar que estamos perante um homem cujo trabalho artístico é a 

prova que viveu de acordo com o “espírito do tempo”, não aquele que se vivia em 

Portugal, mas sim no resto da Europa e em particular Paris. 

 Manuel António de Vasconcelos procurou conquistar o equilíbrio entre a estética, a 

racionalidade e a expressividade em tudo o que criou. A leitura crítica sobre os seus 

interesses e atividades múltiplas no campo das artes e da arquitetura evidencia o 

exposto.  

2.2. A ARQUITETURA MODERNISTA EM PORTUGAL  

O clima de instabilidade política e a difícil situação económica vivida na primeira 

República conduziram à concretização do golpe militar de 28 Maio de 1926, que põe 

fim ao Regime Parlamentar (Rodolfo, 2002, p. 59). Oliveira Salazar assume a pasta 

das Finanças a 28 de Abril de 1928 e rapidamente torna-se no homem forte do 

Regime, ascendendo a Primeiro-Ministro em 1932.  

Com a aprovação da Constituição de 1933 inicia-se formalmente o Estado Novo 

(Rodolfo, 2002, p. 97), que durará até 1974, ano da revolução que constitui a 

democracia em Portugal. 

Ideologicamente antiliberal, antidemocrático, antiparlamentar, conservador, 

nacionalista e corporativo (Enes, 2006, p. 169), Salazar estabelece uma estratégia de 

concentração do poder na sua esfera pessoal, que lhe permitirá concretizar em pleno 

a sua ação governativa (Rodolfo, 2002, p. 60). Entre diversas medidas, instaura a 

censura prévia, cria a polícia política, proíbe os partidos políticos e ilegaliza os 

sindicatos democráticos (Enes, 2006, p. 169). 
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O governo direciona os principais investimentos para o sector agrícola, em detrimento 

da indústria, que se mantém desfasada dos avanços tecnológicos que se verificam 

noutros países europeus. O acesso à educação é limitado e seletivo, discriminando 

principalmente as classes populares, as comunidades rurais e as mulheres (Monteiro ; 

Pereira, 2014, p. 218-219). 

A politização do sector intelectual e artístico veicula a ação disciplinadora do Estado, 

que impõe constrangimentos à criação artística e cultural (Monteiro ; Pereira, 2014, p. 

217). No que se refere à classe dos arquitetos, a sua atividade fica subjugada a 

imperativos que limitam o exercício profissional, que conduzirão a uma tomada de 

consciência da necessidade de reivindicar o direito supremo à liberdade individual. 

Durante este período, que se prolongará até finais da II Guerra Mundial, concretiza-se 

uma extensa campanha de obras públicas. Em 1933 é criado o SPN e, em 1936, o 

Ministério da Educação Nacional (MEN), instituições que se revelarão determinantes 

na definição da “política do espírito” (Brites, 2011, p. 179-180).  

As duas figuras de proa do Regime, os homens de ação que Salazar escolheu, são 

Duarte Pacheco (1899 – 1943) e António Ferro (Rodolfo, 2002, p. 61), que terão uma 

influência decisiva nas produções arquitetónicas, artísticas e culturais. 

As obras públicas tornam-se na face visível do Regime, a ostentação do seu sucesso, 

símbolo da sua soberania e omnipresença (Rodolfo, 2002, p. 60). As primeiras foram 

realizadas numa fase em que ainda se admitia alguma liberdade de expressão e por 

isso foi possível experimentar novas formas inspiradas na estética modernista 

referenciada aos modelos internacionais. Constituíram oportunidades de trabalho para 

alguns arquitetos e artistas de diversas áreas, numa altura em que as encomendas 

privadas não abundavam e quando muitos clientes continuavam a preferir contratar 

engenheiros e construtores civis (Brites, 2011, p. 180). 

Todavia, as pressões sobre a classe dos arquitetos vão sendo acentuadas, com as 

imposições do Estado, que estabelece as diretrizes definidoras do estilo oficial do 

fascismo português (Fernandez, 1988, p. 13). A Exposição do Mundo Português, 

realizada em 1940 e o projeto da Praça do Areeiro, que Cristino da Silva inicia em 

1941 e desenvolve até 1956, anunciam a nova linguagem adotada pelo Estado Novo 

(Rodolfo, 2002, p. 115).  
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O estilo nacional assente nos códigos clássicos e com um carácter evocativo da 

identidade nacional e glorificação do seu passado heroico, assumiu nas grandes obras 

os valores da monumentalidade e da austeridade, representativos da imagem que se 

desejava refletir. Nas obras de menor importância procuraram-se representações mais 

regionalistas e tradicionalistas. 

As alegações em defesa do nacionalismo denunciavam o modernismo, referenciado 

aos modelos internacionais, como sendo incaracterístico e desvinculado da identidade 

arquitetónica portuguesa, para além do facto de estar conotado com o coletivismo 

bolchevista (Rodolfo, 2002, p. 60).  

Ideologicamente, o Movimento Moderno fundamentava-se nos valores democráticos e 

socialistas que o fascismo desprezava, o que determinou impedimentos de 

variadíssima ordem na concretização de obras de arquitetura moderna, como as 

reprovações dos respetivos projetos, através do indeferimento dos processos de 

licenciamento pelos municípios, baseado no subjetivo e falacioso critério da 

adequação estética (Brites, 2011, p. 186). 

A insatisfação e a indignação motivam à mobilização oposicionista de uma jovem 

geração de arquitetos, que, aos poucos, assume uma postura reivindicativa, que se 

insurge contra as imposições do Estado, na defesa do direito a uma arquitetura de 

cariz moderno. 

Nuno Teotónio Pereira inicia em 1943 a publicação de artigos sobre arquitetura e 

urbanismo na revista Técnica, editada pelos alunos do Instituto Superior Técnico (IST). 

Este editorial divulga em 1944 os enunciados da Carta de Atenas (Ribeiro, 2004, p. 

102). A sua publicação integral ocorre já em 1948 na revista Arquitectura, à data 

dirigida por Francisco Keil do Amaral, tornando-se num texto fundamental para toda 

uma geração de arquitetos. Foi um incentivo à reflexão sobre múltiplos temas, como o 

urbanismo, a cidade e a habitação coletiva, a relação do Ser humano com o espaço 

construído, o domínio do público e do privado, entre outros.  

Organizam-se as Iniciativas Culturais Arte e Técnica (ICAT), reunidas pela primeira 

vez em assembleia no ano de 1946, sendo Keil do Amaral um dos seus mais 

destacados membros. A revista Arquitectura, em circulação desde 1927 (Fernandez, 

1988, p. 28), assume-se como veículo de expressão ideológica e de divulgação. 
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 Entre 1946 e 1956 realizam-se as Exposições Gerais de Artes Plásticas (EGAP) 

organizadas pela SNBA, acontecimentos determinantes para a afirmação do neo-

realismo em Portugal (Tostões, 1997, p. 22). 

Constitui-se no Porto a Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM), em ação de 

1947 a 1952, partidária da doutrina dos Congressos Internacionais de Arquitectura 

Moderna (CIAM) e do seu principal mentor, Le Corbusier.  

Estas duas organizações, ICAT e ODAM, reúnem-se em 1948 no I Congresso 

Nacional de Arquitectura realizado em Portugal (Brites, 2011, p. 180-181). Num 

contexto político e social de pós-guerra, com profundas alterações a nível 

internacional, entre as quais o fim de algumas ditaduras, nomeadamente a alemã e a 

italiana, e com um Regime enfraquecido, o congresso é o momento oportuno para os 

arquitetos se manifestarem e transforma-se no palco de importantes debates e 

reivindicações. 

Promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos (SNA), o congresso de 1948 

constará na história da arquitetura portuguesa do século XX como um acontecimento 

de charneira, que inevitavelmente mudou consciências e, consequentemente, o modo 

de projetar e de construir. Proporcionou a reflexão sobre os novos ideais estéticos, a 

genuinidade das obras contemporâneas e os princípios do Movimento Moderno. Uma 

nova geração de arquitetos, mais esclarecida, acreditava que a autenticidade de uma 

obra arquitetónica poderia ser conseguida a partir da conciliação dos modelos 

modernos com a reinterpretação do reportório da arquitetura tradicional e vernacular, 

numa fase em que já se questionava a ortodoxia da arquitetura moderna (Tostões, 

1997, p. 33). 

É a partir do Congresso Nacional de Arquitectura, em 48, que se sente emergir, […], 

uma nova geração e em paralelo uma vontade colectiva de mudança, de recusa 

consciente e mais teoricamente alicerçada, da “arquitectura do estado novo.” (Tostões, 

1997, p. 33) 

Com o grande impulso de Keil do Amaral concretiza-se o inquérito à arquitetura 

regional portuguesa, iniciando-se os trabalhos de recolha e classificação dos 

elementos arquitetónicos particulares de cada região (Tostões, 2004, p. 27) do 

território continental em 1955, sobe a tutela do SNA. Os resultados deste inquérito 

foram divulgados em 1961, com a edição do livro Arquitectura Popular em Portugal. 

Esta publicação expôs a realidade da arquitetura tradicional do país nas suas várias 
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regiões e desmistificou mitos, nomeadamente a questão da “Casa Portuguesa”. Será 

um documento imprescindível para o esclarecimento dos arquitetos, que redescobrem 

a arquitetura vernacular e o legado da tradição, numa fase em que já tinham 

conquistado a maturidade necessária para reinterpretar estes vocabulários e procurar 

novas interações com o lugar.  

Só na década de oitenta se concretiza o inquérito à arquitetura popular nos Açores, 

que irá divulgar a arquitetura do arquipélago açoriano, mostrando as suas 

características únicas e singulares, que a diferenciam da arquitetura produzida no 

restante território português, assim como as diferenças existentes entre as suas nove 

ilhas. Referenciada aos modelos importados do continente a arquitetura produzida no 

território açórico soube reinventar-se, motivada pela necessidade de adaptação às 

realidades locais, entre as quais a disponibilidade de matérias-primas, a natureza do 

lugar, os parâmetros socioeconómicas das suas populações, os acontecimentos que 

marcaram a história do arquipélago, os influxos estrangeiros e os ciclos migratórios 

(Caldas, 2008, p. 14).  

Sumariada a conjuntura política e cultural vivida nos anos de vigência do Salazarismo, 

as suas consequências e as reações desencadeadas junto da classe dos arquitetos, 

pretende-se neste capítulo elaborar uma síntese das obras arquitetónicas de feição 

modernista realizadas no nosso país, assim como as suas antecedentes, para o 

necessário enquadramento.  

Nas primeiras décadas do século XX persistia em Portugal uma produção 

arquitetónica de gosto oitocentista, revivalista e tradicionalista. As discussões que 

opunham o academismo e os valores da tradição aos estilos importados dominaram o 

debate oitocentista e prolongaram-se pelas primeiras décadas do século XX. O 

movimento moderno procurou por fim as estas rivalidades propondo novos critérios, 

baseados nos princípios racionalistas. 

Na viragem do século XIX para o século XX, destacava-se José Luís Monteiro (1848 – 

1942), que assinou obras de vulto, entre as quais a Estação Central do Rossio (1887), 

o Hotel Avenida Palace (1892) (Pedreirinho, 1994, p. 168) e a Sala da Sociedade de 

Geografia (1897). Esta última conciliava exemplarmente as características do ferro 

como material estrutural e as suas aptidões formais (Rodolfo, 2002, p. 22).  
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Luís Monteiro foi diretor da Escola de Belas Artes de Lisboa (EBAL) entre 1912 e 

1929, orientando a sua ação pedagógica no sentido de perpetuar os academismos das 

Belas-Artes. Entre os seus discípulos, nomeadamente Luís Cristino da Silva, Carlos 

Ramos, Pardal Monteiro, Cassiano Branco (1897-1988) e Jorge Segurado, estavam os 

pioneiros da arquitetura modernista em Portugal (Rodolfo, 2002, p. 66).  

O legado arquitetónico de alguns destes autores, designadamente Cristino da Silva e 

Cassiano Branco, apresenta uma dualidade entre trabalhos referenciados aos 

modelos internacionais modernistas e obras filiadas ao receituário da “Casa 

Portuguesa” (Fernandez, 1988, p. 13), o que expressa o dualismo sentido ao longo 

dos seus percursos de formação, divididos entre as Belas-Artes e as vanguardas 

estilísticas estrangeiras, com as quais tiveram oportunidade de contactar durante as 

suas incursões europeias. 

Miguel Ventura Terra (1866-1919), arquiteto de formação francesa, concebeu diversos 

projetos de cariz neoclássico e eclético. Destacam-se a Igreja de Santa Luzia, em 

Viana do Castelo (1903), os liceus Camões (1907) e Pedro Nunes (1909), a 

Maternidade Alfredo da Costa (1908) e o Cine-Teatro Politeama (1913) (Pedreirinho, 

1994, p. 242). Para a grande exposição internacional de Paris de 1900, desenhou o 

pavilhão de representação portuguesa, numa gramática que incluía tanto uma feição 

cosmopolita, como nacionalista (Fragoso, 2012, p. 101).  

Por esses anos Raul Lino (1879-1974) iniciava a sua atividade profissional (Portas, 

2008, p. 166). A sua formação no ambiente ultra romântico alemão revelar-se-á 

marcante na sua arquitetura, que expressa preocupações várias, como seja a vontade 

de integração na paisagem, a interação com o espaço exterior, a organização espacial 

e funcional, (Fernandez, 1988, p. 12) e um profundo conhecimento sobre os materiais 

e as suas potencialidades plásticas. Controverso nas suas posições ideologias sobre a 

arquitetura, mas também idealista e sensível, revelou-se extremamente competente 

em muitas das suas obras arquitetónicas, que enaltecem a vida de quem as habita, 

como são os casos da Casa do Cipreste (1914) e a Casa dos Penedos (1922), ambas 

em Sintra. 

Convém lembrar que o contexto em que laboram estes profissionais lhes pede 

sobretudo uma arte de aparências, volúvel e evocadora, quer do passado, quer do 

mundo rural, quer do estrangeiro, que façam sobressair o «investimento», da mediana 

pobre do standard citadino, mas de preferência com orçamentos moderados. (Portas, 

2008, p. 167) 
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No seio de um panorama arquitetónico estagnado em termos de novas ideias e 

subsidiário da construção (Fernandez, 1988, p. 11), algumas obras anunciam 

timidamente um novo ciclo na historiografia portuguesa. Em 1905 o Banco Totta & 

Açores de Ventura Terra apresentava já um interior progressista no modo como 

estruturava o espaço (Portas, 2008, p. 166), mas ainda com fachadas ecléticas, que 

romperam pela primeira vez com a pré-existência pombalina.  

 

Ilustração 45 - Banco Totta & Açores. 
(Autor não identificado [19-], Documento 
PT/AMLSB/LSM/000826, Cortesia CML) 

 

 

Ilustração 46 - Agência Havas. (Kurt 
Pinto [194-], Documento 
PT/AMLSB/KPI/000048, Cortesia CML) 

A Agência Havas (1927) de Carlos Ramos foi o primeiro edifício a possuir uma 

fachada moderna na baixa pombalina. As novas potencialidades do ferro permitiram 

construir uma fachada com grandes fenestrações que se distribuíam ritmadamente ao 

longo de faixas horizontais, seccionadas por pilastras que se estendiam em toda a 

altura do alçado. No interior os princípios funcionalistas sugeriam o traçado de uma 

planta inovadora na sua organização espacial.  

 

Ilustração 47 – Estação Ferroviária do Cais do Sodré. (Kurt 
Pinto [19-], Documento PT/AMLSB/KPI/000225, Cortesia CML) 

Refiram-se ainda nesta fase as primeiras obras de Pardal Monteiro, designadamente o 

prédio da Av. da República (1923) e a Estação Ferroviária do Cais do Sodré, 
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inaugurada em 1928 (Portas, 2008, p. 172), já com aspetos do vocabulário Art Déco e 

da Secessão Vienense (Portas, 2008, p. 179). 

A partir da década de 20 a arquitetura modernista afirma-se em Portugal, através de 

uma nova linguagem, de rutura com o que até então tinha sido produzido. Será 

comum a um grupo de jovens arquitetos (Portas, 2008, p. 173), liderados por Luís 

Cristino da Silva, Carlos Ramos, Pardal Monteiro, Cassiano Branco, Jorge Segurado, 

Cottinelli Telmo (1987-1948) e Rogério de Azevedo (1898-1983) (Rodolfo, 2002, p. 

66). Uma grande parte destes autores realizou incursões internacionais, com destino 

aos principais centros da arte europeia, que se revelaram meios fundamentais para a 

formação da sua cultura arquitetónica.  

Os ciclos de migração artística e as viagens, incluindo as visitas às feiras 

internacionais, para as quais alguns destes arquitetos conceberam os projetos dos 

pavilhões de representação portuguesa, foram oportunidades quase únicas e 

fundamentais para conhecerem as vanguardas estéticas emergentes. Ao mesmo 

tempo que alargavam os seus horizontes, a visão “de fora” do seu meio permitiu o 

reconhecimento da sua própria identidade.  

Apesar dos pontos em comum, no que se refere às fontes de inspiração, cada um 

destes autores procurou construir um saber personalizado, feito a partir das escolhas 

que o seu instinto foi delineando no sentido do seu aperfeiçoamento pessoal. 

Duarte Pacheco, figura eminente do Regime, cumpre o seu primeiro mandato no 

Ministério das Obras Públicas entre 1932 e 1936 e, novamente, de 1938 a 1943, 

período em que também preside à Câmara Municipal de Lisboa. Homem de visão, 

inteligente e com uma impressionante capacidade de trabalho, concretizou um 

conjunto de obras estruturantes, que mudaram a face país, em especial da capital 

(Rodolfo, 2002, p. 61). Rodeou-se dos arquitetos de sua confiança, designadamente 

Pardal Monteio, Cottinelli Telmo, Jorge Segurado, Carlos Ramos, Cassiano Branco, 

Rogério de Azevedo, Raul Lino, Keil do Amaral, Raul Rodrigues Lima (1909-1980), 

Faria da Costa (1906-1971), Reis Camelo (1899-1985), Mello Breyner (1896-1947), 

Adelino Nunes (1903-1948), Jacobetty Rosa (1901-1970), entre outros (Rodolfo, 2002, 

p. 64). Reuniu e programou comissões executivas que tiveram por objetivo concretizar 

a construção de novos equipamentos fundamentais para o país, nomeadamente 

escolas, tribunais, estações dos correios e hospitais, bairros sociais e infraestruturas 

várias, assim como a elaboração de planos urbanísticos.  
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Na capital, edifícios como a Estação Sul e Sueste (1931), o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) (1935), o IST (1937), a Casa da Moeda (1937) e o Teatro Éden 

(1937) alteraram definitivamente a estrutura e a imagem da cidade de Lisboa. 

A concretização destas obras aconteceu pouco depois dos movimentos de vanguarda 

internacionais terem emergido nos seus países de origem. Não se limitaram a ser 

meras cópias de modelos padronizados, revelando o entendimento sobre os princípios 

associados a esses movimentos (Portas, 2008, p. 174). 

De 25 a 38: dez anos, vinte ou trinta obras, das quais duas ou três obras-primas da 

história da arquitectura portuguesas tout court e, no nosso entender, único momento 

em que se repercute neste país, e quase sem atraso, um movimento de vanguarda 

internacional, entendido em algumas das suas motivações profundas e não apenas 

epidérmicas ou de moda. (Portas, 2008, p. 174) 

Num país em que o ensino da arquitetura se mostrava desadequado ao tempo 

presente e onde a informação era exígua, reduzida a um pequeno número de revistas 

da especialidade, para além de escassos livros sobre temas teóricos relativos à 

arquitetura e urbanismo, as viagens revelaram-se um factor decisivo na formação 

desta geração de arquitetos.  

[…] os seus primeiros trabalhos surgem num curto período de tempo, afirmando-se por 

uma linguagem comum, de facto nova ou de ruptura com a generalidade do que se 

construía então. E não deixa de ser supreendente este surto, se tivermos em conta que 

a formação que tiveram nas Belas Artes se encontrava totalmente desfasada da 

«revolução cultural» […]. (Portas, 2008, p. 173) 

A Exposição de Artes Decorativas e Tecnologias Modernas realizada em Paris no ano 

1925 foi visitada por vários arquitetos portugueses, entre os quais Pardal Monteiro, 

Cassiano Branco, Cottinelli Telmo, Marques da Silva e Luís Alexandre da Cunha 

(Martins, 2003, p. 158). Causava controvérsia e admiração o Pavilhão de L’ Esprit 

Nouveau da autoria de Le Corbusier, que marcaria “o início da experiência moderna, 

na sua versão cubista e corbusiana.” (Ramos, 2010, p. 159). Destacavam-se 

igualmente pela novidade o pavilhão da URSS concebido por Konstantin Melnikoff 

(1890-1974), que surpreendia pela sua estética construtivista e o pavilhão da Áustria 

da autoria de Peter Beherns (1868-1940). Robert Mallet Stevens (1886-1945), 

evidenciava-se com as suas propostas de interiores para o Salão de Outono dos 

Artistas Decoradores (Santos, 2006, p. 19).  
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Estes pavilhões empregavam na sua construção os novos materiais e apresentavam 

uma plasticidade completamente inovadora, composta por volumes geométricos puros 

e grandes vãos envidraçados, em contraponto com extensos planos de alvenaria. 

Reinventavam os dispositivos de circulação, como escadas, galerias e rampas, que 

ganham destaque com as novas concepções, designadamente percursos traçados 

com ângulos inusitados e articulados de modo criativo.  

Entre 1920 e 1924 Cristino da Silva estudou em Paris e em Roma com o estatuto de 

bolseiro (Martins, 2003, p. 158). Na capital francesa trabalhou no atelier de Victor 

Laloux, conjuntamente com George Labro (1887-1981), George–Henri Pingusson 

(1894-1978) e André Lurçat (1894-1979). Teve a oportunidade de conhecer o livro 

Cidade Industrial, que Tony Garnier publicara em 1917 (Rodolfo, 2002, p. 48). 

No âmbito do seu trabalho como docente da EBAL, que exerceu entre 1933 e 1966, 

efetuou diversas viagens ao estrangeiro com o objetivo de se inteirar sobre os 

programas do ensino da arquitetura que estavam a ser administrados nos outros 

países, entre os quais a França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Polónia, Áustria e 

Suíça (Martins, 2003, p. 166).  

 

Ilustração 48 – Capitólio, maquete. (Rodolfo, 2002, p. 234) 

 

 

Ilustração 49 – Capitólio. (Arnaldo Madureira [1960], 
Documento PT/AMLSB/ARM/I00446, Cortesia CML) 

Inaugurado em 1931, o cineteatro Capitólio é considerado a primeira obra modernista 

portuguesa. Cristino da Silva concebeu um programa inédito, que incluía uma grande 

sala de espetáculos com capacidade para 2000 lugares, generosamente iluminada por 

extensos envidraçados, que se distribuíam ritmadamente segundo a ordem 

estabelecida pela série de pilares da estrutura. A sua linguagem moderna refletia 



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  87 

influências Art Déco (Acciaiuoli, 2012, p. 85), reconhecendo-se também paralelismos 

com as propostas formuladas por Tony Garnier para a Cidade Industrial (Rodolfo, 

2002, p. 234). 

O edifício do Capitólio possuía uma ampla cobertura em terraço, com múltiplas 

funcionalidades, entre as quais uma esplanada. A fachada principal exibia uma série 

de elementos lineares, verticais e horizontais, que se contrapunham num jogo 

dinâmico de linhas de força opostas. Uma galeria vertical em ferro e vidro, iluminada 

artificialmente, constituía uma chamativa faixa de luz que gerava um ponto de 

referência no território. O edifício possuía ainda a particularidade de ser o primeiro em 

Lisboa a dispor de uma escada rolante (Acciaiuoli , 2012, p. 85). 

A imprensa da época caracterizou-a como sendo de “estilo modernista” e deu igual 

enfase aos seus aspetos estruturais e construtivos, sublinhando o “invulgar trabalho de 

engenharia” (Acciaiuoli , 2012, p. 84). O projeto de estruturas foi concebido pelo Eng.º 

Bélard da Fonseca, para quem Cristino da Silva desenhou a sua casa própria em 

1930, edificada num lote da Avenida António José de Almeida, próximo do IST e do 

INE. Moderna na simplificação formal assumida e na organização do espaço 

doméstico (Rodolfo, 2002, p. 79), foi uma das primeiras habitações em Portugal a 

possuir uma estrutura em betão armado (Tostões, p. 9).  

 

Ilustração 50 – Hotel Victoria. (Armando Serôdio [1975], 
Documento AF\img158\A78976.jpg, Cortesia CML)  

 

Ilustração 51 – Teatro Éden. (Alexandre Cunha [1937], 
PT/AMLSB/ACU/002476, Cortesia CML) 

As incursões internacionais de Cassiano Branco levaram-no até Paris e Bruxelas em 

1919 e posteriormente a Amesterdão em 1921 (Martins, 2003, p. 158). Visitou a 

exposição de Paris de 1925 e na capital francesa teve a oportunidade de admirar as 

obras de Auguste Perret (1874-1954), de Mallet-Stevens, de André Lurçat e de Tony 

Garnier. Em Bruxelas conheceu o trabalho de Van de Velde e Victor Horta. Na 

Holanda as obras que marcavam a modernidade da autoria de Hendrik Berlage (1856-
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1934), Willem Dudok (1884-1974) e de Gerrit Rietveld. Na época as influências mais 

marcantes chegavam também de Madrid, onde se evidenciava Gutierrez de Soto 

(1890-1970) e de Milão as obras de Piacentini (1881-1960) e de Muzio (1893-1982) 

(Pinto, 2007, p. 33). 

Na sua obra arquitetónica destacam-se o Teatro Éden (1937), o Hotel Victória (1933) e 

o já desaparecido Bar Cristal (1941). Cassiano é o autor de inúmeras habitações 

plurifamiliares, os denominados prédios de rendimento, nomeadamente os edifícios da 

Av. Defensores de Chaves, n.º 27 e da Av. Joaquim António de Aguiar, n.º 35, ambos 

de 1937, que se tornaram uma referência na cidade de Lisboa, influenciando a 

construção corrente da época (Portas, 2008, p. 181). 

 

Ilustração 52 – Prédio de rendimento, Av. Joaquim António de 
Aguiar, n.º 35. (Eduardo Portugal [ - ], Documento 
PT/AMLSB/POR/056963, Cortesia CML) 

Normalmente nestes edifícios encontramos uma composição formal simétrica, muitas 

vezes sublinhada por um elemento central vertical, do qual partem faixas horizontais 

seccionadas, ao longo das quais se organizam janelas e varandas.  

Um aspeto particular da sua obra é a utilização das bow window11 e bacias de 

varandas arredondadas, que induzem movimento e dinamismo às fachadas. 

Evidenciava-se o desenho criativo dos elementos metálicos, entre os quais varandins 

e portas de entrada (Portas, 2008, p. 181). 

O Pavilhão de Rádio (1933) da autoria Carlos Ramos foi também, à data sua 

concepção, um programa inédito no nosso país. Esta encomenda do Instituto de 

Oncologia levou Carlos Ramos a visitar uma série de unidades de saúde congéneres 

pela Europa, em 1929, na companhia do médico Marck Athias (1875-1946) (Martins, 

2003, p. 158). Na concepção do edifício, o funcional predominou sobre o estético, 

                                            
11

 A bow Window é uma janela saliente que possui uma estrutura curva, normalmente com quatro a cinco 
folhas, criando uma superfície cilíndrica, sendo acompanhada pelo plano da parede na qual está inserida. 
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conforme as premissas do racionalismo de Gropius (1883-1969) (Fernandez, 1988, p. 

18).  

As suas linhas sóbrias projetavam uma imagem austera, despojada de quaisquer 

elementos decorativos que pudessem distrair-nos da pureza geométrica do seu 

volume paralelepipédico. Inovador em vários aspetos, constituiu uma oportunidade 

para explorar as potencialidades do betão armado (Ramos, 2010, p. 423), com um 

projeto de estruturas assinado por Bélard da Fonseca.  

Em 1952 Carlos Ramos (1897-1988) assume o cargo de diretor da Escola de Belas 

Artes do Porto (EBAP), onde lecionava desde 1940. Conseguirá imprimir nos seus 

alunos uma renovada consciência social e política, aliada ao movimento moderno, ao 

contrário da sua congénere lisboeta (EBAL), que se mantém estagnada por um 

conservadorismo alienatório (Brites, 2011, p. 182), presa a um “formalismo 

academizante” (Portas, 2008, p. 163). 

 

 

Ilustração 53 – Pavilhão de Rádio do Instituto de Oncologia. 
(Pedreirinho, 1994, p. 201)  

 

Ilustração 54 - Casa da Moeda. (Paulo Guedes [1941], 
Documento PT/AMLSB/PAG/000541, Cortesia CML) 

A Casa da Moeda (1937) de Jorge Segurado, realizada em coautoria com António 

Varela (1903-1962), era uma obra singular no panorama português, que revelava o 

conhecimento dos modelos holandeses, assim como das obras arquitetónicas de Alvar 

Aalto (1898-1976) e de Gunnar Asplund (1885-1940) (Portas, 2008, p. 183-184). O seu 

conjunto complexo ocupava todo um quarteirão, sendo composto por vários pavilhões 

que se interligavam através de passagens superiores envidraçadas. A sua 

heterogeneidade advinha da plasticidade dos diversos materiais de revestimento, 

entre os quais o tijolo cerâmico vidrado de cor verde (Portas, 2008, p. 183-184) e o 

reboco liso pintado.  
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Segurado realizou a sua incursão europeia rumo à Bélgica e à Holanda, onde pôde 

apreciar o trabalho de Willem Dudok. Na Alemanha visitou as cidades de Berlim e 

Colónia (Ramos, 2010, p. 159).  

Pardal Monteiro realizou inúmeras viagens pelo estrangeiro, inclusivamente na 

companhia de Duarte Pacheco. Assinou uma extensa lista de edifícios emblemáticos 

em Lisboa, que transformaram e restruturaram a capital. Foram concebidos já com 

uma escala de cidade, onde a arquitetura se aliou ao urbanismo, nomeadamente ao 

ordenamento do território. A Estação Ferroviária do Cais do Sodré (1928), o INE 

(1935), o IST (1935) e a Igreja Nossa Senhora de Fátima (1938), são exemplos de 

grandes obras públicas, onde a modernidade se justapôs à monumentalidade, sem 

perda de valor para ambas. 

As Gares Marítima de Alcântara (1943) e da Rocha do Conde de Óbitos (1945), o 

edifício do jornal Diário de Notícias (1940), a Biblioteca Nacional (1961) e o Hotel Ritz 

(1959), projetadas e construídas já num período de grandes constrangimentos 

relativamente à liberdade criativa, foram hábeis no domínio formal, sem prejuízo para 

a originalidade perante as restrições impostas.  

A Estação Fluvial Sul Este (1929) de José Cottinelli Telmo insurgia-se como um novo 

elemento na Praça do Comércio, contrastante com todo resto, sinónimo do seu desejo 

de renovação. As suas fachadas possuíam diversos planos escalonados, amplas 

fenestrações e lampiões piramidais colocados no topo do edifício, onde eram notórias 

as influências Art Déco. O seu amplo espaço interior, generosamente iluminado pelas 

grandes vidraças, era conquistado através das aptidões do betão armado que 

garantiam a execução de um vão de 17 metros, permitindo assim organizar a planta 

com grande liberdade espacial (Martins, 1995, p. 150).  

 

Ilustração 55 – IST. (Amadeu Ferrari [194-], Documento 
PT/AMLSB/FER/000110, Cortesia CML) 

 

 

Ilustração 56 – INE. (António Passaporte [entre 1940 e 1959], 
Documento PT/AMLSB/PAS/002041, Cortesia CML) 
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Ilustração 57- Estação Fluvial Sul e Sueste. (Fernando Manuel 
de Jesus Matias [1959-06], Documento PT/AMLSB/FJM/000008, 
Cortesia CML) 

 

 

Ilustração 58 - Estação Fluvial Sul e Sueste, interior. (Álvaro 
Campeão [1976], Documento PT/AMLSB/CAM/000023, Cortesia 
CML) 

Rogério de Azevedo assinou o projeto da emblemática Garagem do jornal O Comércio 

do Porto (1932) para a qual foi traçado um programa, à data, original em Portugal, que 

conjugava escritórios com uma garagem urbana. No interior uma rampa helicoidal 

interligava os vários pisos, configurando exteriormente um expressivo volume 

cilíndrico, que sublinhava o eixo da composição, constituído pela esquina do lote em 

gaveto, onde se implantava o edifício de fachadas funcionalistas. 

 

Ilustração 59- Garagem do jornal O Comércio do Porto. 
(Tostões, 2003, p. 113) 

É notório nas obras aqui distinguidas, uma singularidade própria, que não se constitui 

como mera repetição de modelos padronizados. Apesar de ser reconhecível uma 
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linguagem transversal a este grupo de arquitetos, os mesmos souberam afirmar 

genuinamente a sua expressão individual. (Portas, 2008, p. 174).  

Ora a verdade é que um Capitólio, uma Garage do C. Porto ou um Eden-Teatro não 

podem surgir por figurino de ilustração, porque o que as torna arquitecturas 

«europeias» é a concepção estrutural dos edifícios como um todo em que as técnicas 

de construção, as «caixas» exteriores e a organização do espaço se articulam com 

imaginação e singularidade, no sentido de que não são reduções ou aculturações de 

imagens das revistas superficialmente vistas. (Portas, 2008, p. 174) 

Este ciclo de progresso e inovação será encerrado em meados da década de 30, com 

as imposições a que ficou sujeita a atividade profissional dos arquitetos, consequência 

das contestações geradas em torno destes “caixotes envidraçados”, conforme foram 

apelidados, que endureceram de tom com o Liceu Nacional Fialho de Almeida, 

construído em Beja (1931) e a Igreja Nossa Senhora de Fátima (1938), edificada em 

Lisboa.  

Os anos trinta correspondem ao período de consolidação do novo poder que iria 

adoptar os modelos nacionalistas europeus. As ditaduras alemã e italiana constituiriam 

paradigma a seguir por Portugal, pesem embora as manifestas diferenças no plano 

económico e cultural. (Fernandez, 1988, p. 15) 

 

 

Ilustração 60- Liceu de Beja. (Tostões, 2003, p. 178) 

 

 

Ilustração 61 - Liceu de Beja, axonometria. (Tostões, 2003, p. 
179) 

A acesa polémica despoletada pela obra do Liceu de Beja, da autoria de Luís Cristino 

da Silva, proporcionou aos detratores dos novos códigos arquitetónicos a oportunidade 

ideal para reivindicarem as suas posturas conservadoras, fundamentando-se no facto 

desta obra se ter revelado desadequada ao meio em que foi inserida. Embora as suas 

coberturas planas contribuíssem para a leitura dos vários volumes puros e as amplas 

janelas revelassem o domínio formal relativamente à linguagem moderna, o edifício 



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  93 

não respondia de modo apropriado ao rigor do clima alentejano, sujeito a amplos 

gradientes térmicos e a uma intensa luminosidade (Portas, 2008, p. 176).  

 

Ilustração 62 – Igreja Nossa Senhora de Fátima. (Armando 

Serôdio [1959], Documento PT/AMLSB/SER/I00359, Cortesia 
CML) 

As críticas inflamadas à Igreja Nossa Senhora de Fátima obrigaram mesmo à 

intervenção pública do Cardeal Cerejeira (1888-1977), a terceira figura do Estado, que 

se insurgiu na defesa da nova igreja, afirmando lapidarmente que a mesma deveria 

ser a imagem da contemporaneidade e, consequentemente, da modernidade, 

expressando-se do seguinte modo:  

“« Esta Igreja como obra de arte, louva o Senhor pela sinceridade virginal com que 

todos os seus elementos se adaptam à finalidade do conjunto. Obra de humildade da 

Matéria servindo a Deus sem afectação nem artifício; obra de respeito pela natureza do 

material que se não desfigura nem encobre…»”. (Apud, Fernandez, 1988, p. 20) 

Mas estas foram as oportunidades que os conservadores aguardavam para se 

manifestarem e que conduziram ao endurecimento das imposições e restrições, que 

visavam controlar a liberdade de expressão artística dos arquitetos, que se vêm assim 

muito mais condicionados (Fernandez, 1988, p. 25) e que se refletirá na produção 

arquitetónica (Reis, 2010, p. 32).  

Salazar determina alterações, que obrigam Duarte Pacheco a uma mudança de 

atitude, decerto menos coerente com os seus valores de modernidade e que no caso 

de António Ferro culminaram mesmo com o seu afastamento da direção do SPN 

(Fernandez, 1988, p. 25).  

A grande Exposição do Mundo Português de 1940 tornou-se o palco dos 

experimentalismos que estabeleceram as premissas a que a arquitetura ficaria sujeita 

e que já tinham sido anunciados em 1938 no projeto da Praça do Areeiro de Cristino 

de Silva (Fernandez, 1988, p. 25).  
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O novo Estilo Nacional Oficial primava pelos valores do nacionalismo e da 

monumentalidade, evocativo da história de Portugal, do seu império e das raízes do 

povo. 

 

Ilustração 63 - Praça do Areeiro. (António Passaporte [194-
],Documento PT/AMLSB/PAS/002112, Cortesia CML) 

 

 

Ilustração 64 – Panorâmica geral da Exposição do Mundo 
Português. (Eduardo Portugal [1940] Documento 
PT/AMLSB/EDP/001554, Cortesia CML) 

 

Num mimetismo forçado serão criadas obras anacrónicas, algumas delas com uma 

inferioridade estética que não enaltece a geração que as produziu e que já tinha 

provas de competência firmadas em outras obras do passado.  

Era o retomar de um desenho clacissizante, que se ancorava na tradição sem 

originalidade e capacidade de renovação. Por todo o território nacional se iria repetir 

até à exaustão tais modelos, incluindo os Açores.  
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2.3. TERRITÓRIO, LUGAR E VIVÊNCIA. A ARQUITETURA MODERNISTA EM 

SÃO MIGUEL 

A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos foi edificada na sua totalidade 

no arquipélago açoriano, maioritariamente em São Miguel, sendo a única exceção o 

edifício do Montepio Terceirense, construído na ilha Terceira. 

A geografia do lugar é um aspeto relevante no tema em estudo. Conforme afirmou 

Vitorino Nemésio, para se conhecer os Açores é tão importante estudar a sua 

geografia como a sua história. 

Um território específico onde as condições geográficas, entre as quais a sua escala e 

a condição de ilhéu, as características geológicas, nomeadamente as manifestações 

vulcanológicas que geram cenários diversos, idílicos e impressionantes, assim como o 

seu clima temperado húmido e uma flora em muitos locais exuberante, são realidades 

que marcam a identidade coletiva dos açorianos.  

As questões da identidade portuguesa e no caso particular do povo açoriano, foram 

objeto de reflexão para Nemésio, que definiu em 1932 o conceito “Açorianidade” 

(Pires, 2013, p. 21), associado ao açoriano e à sua relação telúrica com o meio, 

caracterizada por uma ligação afetiva forte à terra na qual se nasceu e viveu, 

consequência da realidade que lhe está subjacente, que o influência e molda. Uma 

questão ontológica relacionada com o modo de ser dos açorianos, sobre os quais se 

reconhecem características próprias que lhes confere uma singularidade de caráter, 

que se poderá admitir como sendo comum a estes ilhéus e que os torna diferentes dos 

seus restantes compatriotas (Almeida, 2011, p. 34).  

Somos culturalmente representativos dentro da nossa língua e história nacional. Temos 

heróis, santos, gestos de resistência, artistas, escritores e figuras políticas. O seu palco 

não foi só as ilhas, mas principalmente os grandes centros, o país, o mundo inteiro, da 

Europa ao Brasil, das Américas ao Oriente, da evangelização à emigração. (Pires, 

2013, p. 30) 

Esta distinção não é apenas reconhecida pelos autóctones. O determinismo 

geográfico é apreendido pelos demais, conforme afirma Eduardo Lourenço, referência 

incontornável na reflexão sobre a identidade nacional portuguesa: 

“Eu sei - e se o não soubesse a realidade histórica e mítica do Arquipélago mo 

lembraria - que não estou precisamente em Viana do Castelo nem em Bragança, […], 

mas nos Açores, território e realidade singular no espaço de raiz e invenção 
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portuguesas a que os séculos, a distância e os homens imprimem uma identidade 

particular”. (Apud Almeida, 2014, p. 26) 

O processo de reconhecimento da identidade implica necessariamente a saída do 

meio em que se nasceu, alagar horizontes e afirmar da nossa singularidade noutros 

contextos. “A nossa universalidade deve medir-se pela capacidade revelada fora do 

nosso habitat.” (Pires, 2013, p. 30).  

A condição do isolamento arquipelágico gera inquietação, necessidade de fuga e a 

curiosidade pela descoberta do mundo para lá das fronteiras oceânicas. 

A ilha em que nascemos é um eixo do Cosmos, uma pequena-pátria, um mundo de 

referências matriciais. A ilha que somos obrigados a abandonar é um ponto de 

referência permanente, um porto de regresso ideal, uma Ítaca em que cada um é o 

Ulisses da sua própria e secreta mitologia. (Pires, 2013, p. 31) 

A descoberta do arquipélago dos Açores ocorreu no início do século XV e apesar 

desta data não ser conhecida com exatidão é consensual considerar que a primeira 

ilha a ser encontrada pelos navegadores portugueses foi Santa Maria, numa 

expedição liderada por Gonçalo Velho Cabral, decorria o ano de 1427. As últimas ilhas 

a serem descobertas foram as Flores e o Corvo, em 1452, por Diogo de Teive e Pedro 

Velásquez de La Fronteira.  

O povoamento foi planeado e repartido pelas suas nove ilhas, factor que se revelou 

determinante no desenvolvimento económico e social do arquipélago ao longo de toda 

a sua história. A origem dos colonos não é ainda plenamente conhecida, sabendo-se 

que vieram de diversos pontos de Portugal continental, de norte a sul, e provenientes 

de várias classes socias, incluindo as mais nobres, assim como de diversos países 

europeus, nomeadamente da Flandres. 

Ao longo de toda a história do arquipélago açórico ocorreram um considerável número 

de catástrofes naturais, que marcaram a memória coletiva dos açorianos, moldando o 

seu modo de ser. Com implicações notórias na vida das populações, tiveram 

repercussões a muitos níveis, desde o social ao económico. Tiveram consequências 

determinantes na arquitetura açoriana e no desenvolvimento urbano, tendo provocado 

o desaparecimento de povoamentos, em detrimento de outros que se desenvolveram. 

A destruição dos edifícios obrigou a muitas reconstruções e ao aperfeiçoamento de 

técnicas construtivas que garantissem uma maior segurança estrutural. 
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O património arquitetónico açoriano caracteriza-se por uma estrutura formal 

classicizante, que apesar de ter seguido os moldes do continente soube recriar-se 

formal e espacialmente, motivado por diversos aspetos, nomeadamente o engenho e a 

criatividade, as características do território, os recursos locais e as realidades sociais e 

económicas das suas populações. De destacar as diversas origens dos colonos que 

povoaram as ilhas, incluído comunidades estrangeiras, assim como os fluxos 

migratórios, designadamente, o retorno de emigrantes que trouxeram influências de 

outros países entre os quais o Brasil, Estados Unidos da América e Canadá. 

Se no começo do século XX a produção arquitetónica no território continental 

encontrava-se num impasse, devido ao perpetuar dos academismos das Belas-Artes, 

nos Açores esse problema ampliava-se, onde os influxos dos movimentos estilísticos 

estrangeiros mais tardiamente se faziam sentir ou simplesmente não chegavam a 

esses meridianos. 

No início do século, registavam-se “importações” diversas (colonial e brasileira- na 

terceira e em São Miguel; norte-americana e com outras origens – arquitecturas 

“baleeiras” e “dos cabos submarinos” – no Grupo Central). No entanto, o pano de 

fundo, que se estenderá por três décadas, será dominado por manifestações de um 

neoclassicismo fim de século, decorativamente ecléctico […]. (Macedo, 2006, p. 281) 

Relativamente à produção arquitetónica realizada na ilha de São Miguel no início do 

século XX, destaca-se um excelente exemplar da “arquitetura do ferro”, o Coliseu 

Micaelense, inaugurado 1917. Com assinatura de António Alaya Sanches, este edifício 

foi construído 27 anos após ter sido concluída uma obra sua congénere, o Coliseu de 

Lisboa, então o primeiro grande edifício da denominada “arquitetura do ferro” edificado 

em Portugal (1890), da autoria do Mestre Luís Monteiro (Tostões, p. 4.). 

 

Ilustração 65 – Coliseu Micaelense. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 66 – Sociedade Amor da Pátria. (Albergaria, 2012a, p. 
211) 
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Apesar do enfoque da presente investigação ser a arquitetura contemporânea 

construída na ilha de São Miguel na primeira metade do século XX, não se poderá 

deixar de mencionar a emblemática Sociedade Amor da Pátria (1934) (Afonso, 2006, 

p. 103), erigida na cidade da Horta. Da autoria de Norte Júnior (1878-1962) este 

edifício apresentava uma imagem de cariz modernista, com inspirações na Secessão 

Vienense, congregando ainda aspetos de carácter nacionalista (Albergaria, 2012a, p. 

185). 

 

Ilustração 67 – Edifício Corretora. (Albergaria,2012a, p. 201) 

Em 1925 abria portas no centro da cidade de Ponta Delgada o novo estabelecimento 

comercial da Sociedade Corretora, projetado pelo engenheiro Francisco Pacheco de 

Castro. A sua fachada sobressaia no contexto local pela sua pureza formal e grandes 

envidraçados, que se conjugavam com pilastras de cariz neoclássico. Possuía a 

particularidade de ser revestida a argamassa de cimento. 

 Em termos construtivos, este edifício conjugava um inovador sistema de tirantes, 

capazes de suspender os pavimentos em madeira do primeiro piso e do sótão, com 

paredes periféricas estruturais em alvenaria de pedra. Este sistema possibilitava um 

vão livre de 12 metros no piso térreo, dando origem a um espaço interior amplo e bem 

iluminado (Albergaria, 2012a, p. 200).  

O Balneário Municipal situado no centro de Ponta Delgada era uma peça de 

arquitetura de contraste, pela sua estética modernista e Art Déco, de linhas puras que 

definiam os contornos de um volume tripartido inserido num lote isolado (Fernandes; 

Janeiro, 2009, p. 47). O alçado principal possuía uma composição formal simétrica e 

as janelas de guilhotina distribuíam-se ao longo de uma faixa horizontal. A platibanda 

encobria parcialmente o telhado e as duas linhas horizontais do friso reforçavam a 
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horizontalidade, assim como o contorno do edifício. Evidenciava-se ainda o desenho 

dos gradeamentos metálicos, perfeitamente enquadrado com o traçado do edifício 

(autor e data desconhecidos). 

 

A remodelação realizada em 1929 no Jardim Antero de Quental consistiu numa 

intervenção paisagística de cariz modernista (autor desconhecido), onde mais tarde, 

em 1942, foi erigido o monumento de homenagem ao poeta e filósofo Antero de 

Quental, da autoria Canto da Maya, constituído por busto escultórico e duas ninfas em 

baixo-relevo simbolizando o Sentimento e a Filosofia (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 

47).  

O traçado inicial do Jardim Antero de Quental foi, muito provavelmente, elaborado por 

Francisco Pacheco de Castro, autor do plano urbanístico da Avenida Gaspar Frutuoso 

(1924-1298) que se inicia a norte deste jardim. Esta avenida, implantada no núcleo 

  

Ilustração 68 – Antigo Balneário Municipal. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

  

Ilustração 69 – Antigo Balneário Municipal. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

Ilustração 70 – Jardim Antero de Quental. Ao fundo a casa Dr. 
Lúcio Agnelo Casimiro, da autoria de Raul Lino. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 71 – Monumento a Antero de Quental, da autoria de 
Canto da Maya. (Ilustração nossa, 2014) 
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histórico da cidade de Ponta Delgada, foi o primeiro arruamento concebido de acordo 

com a nova tipologia urbana, caracterizada por ampla faixa de rodagem e passeios 

arborizados, ao longo da qual se distribuíam os lotes isolados. 

 

Ilustração 72 – Jardim Antero 
de Quental. Perspetiva da 
entrada nascente e respetivos 
muros. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 73 – Jardim Antero 
de Quental. Perspetiva do 
tanque central. (Ilustração 
nossa, 2015) 

Foi o local de edificação de um importante conjunto de habitações, representativo dos 

diferentes gostos que foram sendo assumidos no decorrer das décadas de 20 a 40, 

desde o mais tradicionalista ao modernismo mais radical. Destacam-se a casa Dr. 

Lúcio Agnelo Casimiro (1928) da autoria de Raul Lino, situada no extremo sul do 

arruamento, seguindo-se um pouco mais a norte duas moradias referenciadas aos 

modelos modernistas, projetadas por Manuel António de Vasconcelos, ambas de 

1939, assim como a casa Deodato Soares (1942) de Eduardo Read Teixeira (1914-

1996). 

A casa Dr. Lúcio Agnelo Casimiro foi a primeira “Casa Portuguesa” edificada no 

arquipélago (Afonso, 2006, p. 96), na qual colaborou o pintor Domingos Rebelo, autor 

de um painel decorativo em azulejos. Em São Miguel Raul Lino projetou ainda a casa 

João Gago da Câmara, que consistiu numa remodelação de uma habitação pré-

existente, assim como da capela anexa, e o Monumento aos Mortos da Grande 

 

Ilustração 74 – Casa Dr. Lúcio Agnelo Casimiro. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 75 – Casa Deodato Soares. (Ilustração nossa, 2014) 
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Guerra, em coautoria com o escultor Diogo de Macedo, erigido em 1936 no Forte de 

São Brás.  

Em termos estéticos a casa Deodato Sorares situava-se nos antípodas da “Casa 

Portuguesa”. Um volume cúbico purista, de apenas um piso, marcado pela dicotomia 

pictórica entre o branco do reboco e a faixa contínua revestida a azulejo de cor azul, 

ao longo da qual se distribuíam os vãos de secção quadrada. 

A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos filiada à estética modernista e 

Art Déco (Macedo, 2006, p. 280) foi construída entre a década de 30 e inícios dos 

anos 50, sendo um caso de exceção no contexto açórico, marcadamente conservador 

(Fernandes, 2006, p. 299). 

O estudo pormenorizado das obras arquitetónicas deste autor será apresentado no 

Capítulo 3, interessando agora fazer um pequeno preâmbulo, que se destina a 

enquadrar o seu trabalho no percurso da arquitetura contemporânea açoriana. 

Manuel António de Vasconcelos expressou-se através dos signos do modernismo, 

nomeadamente as coberturas em terraço, que conjugava com telhados sem beirados, 

estrategicamente dissimulados por platibandas. Deste modo garantia a leitura dos 

volumes geométricos puros, rebocados integralmente, sem guarnições de vãos, socos 

ou cornijas. Utilizava diversos tipos de janelas, desde os grandes envidraçados 

horizontais e verticais, as bow windows e bay windows12, janelas de canto e vãos 

circulares de inspiração naval.  

A sua concepção dos espaços interiores seguiu os princípios do funcionalismo, 

propondo esquemas de distribuição em plantas eficazes na organização dos diversos 

usos, na separação entre social, privado e serviços, e perspicazes na relação 

estabelecida a envolvente. 

No programa habitacional evidenciam-se a sua casa própria, a casa Dr. M. Friedmann 

e a moradia de veraneio de Carlos Bicudo (1943), construída nos arredores da antiga 

Vila de Lagoa. Esta última tinha a particularidade de ter assumido uma feição mais 

tradicionalista. 

                                            
12

  As bay windows e bow windows são janelas salientes. A bay window possui normalmente três folhas, 
podendo o envidraçado central ter uma largura superior em comparação com os laterais e gera uma 
superfície prismática. A bow window possui uma estrutura curva, normalmente com quatro a cinco folhas, 
criando uma superfície cilíndrica, sendo acompanhada pelo plano da parede na qual está inserida.  
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Projetou diversos equipamentos turísticos, caracterizados por uma modernidade e 

funcionalidade referenciadas aos modelos internacionais, no âmbito da encomenda 

privada da Sociedade Terra Nostra. Destacam-se o Hotel Terra Nostra (1935) e o 

Casino das Furnas (1937), implantados no principal destino de veraneio na ilha de São 

Miguel, o Vale das Furnas, onde são da mesma época um conjunto de moradias de 

desenho modernista e do tipo chalet de diversos autores (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 

51). 

Em articulação com a Sociedade Terra Nostra, empenhou-se em várias ações e 

projetos, que contribuíram no seu conjunto para o lançamento de um primeiro “ciclo de 

turismo” de cariz moderno, nas ilhas. (Fernandes ; Janeiro, 2009, p. 64) 

 

Ilustração 78 – Hotel Terra Nostra. (Fernandes, 2006, p. 291) 

Manuel António de Vasconcelos concebeu remodelações de espaços comerciais, 

como foram os casos da loja Bureau de Informação e Turismo (1934) e da Barbearia 

Gil (1936), localizadas no centro de Ponta Delgada. As suas fachadas sobressaiam 

pela utilização de materiais de revestimento que não eram habituais na região, 

nomeadamente a pedra mármore de cores rosa ou preta. As caixilharias em aço 

 

Ilustração 76 – Casa Manuel António de Vasconcelos. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 

 

Ilustração 77 – Casa Dr. M. Friedmann. (Ilustração nossa, 
2014) 
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cromado desenhavam com finos aros amplas montras. Fixo às fachadas surgia o 

lettering moderno, em caracteres metálicos recortados.  

Os interiores foram criteriosamente trabalhados para exibirem uma imagem elegante e 

sofisticada. Para tal foi criteriosamente escolhida a iluminação e a decoração, que 

incluía elementos que eram novidade na época, designadamente as peças de 

mobiliário com estrutura em tubo de aço, assim como as montras encastradas 

revestidas interiormente com espelhos.  

Neste arquipélago, é a ilha de São Miguel a que mais evidencia o legado modernista, e, 

se isso se deve, por um lado, à sua tradicional primazia, relaciona-se por outro, e 

sobretudo, com um «caso» muito especial, o da acção do Eng.º Manuel António de 

Vasconcelos, técnico culto e viajado, aguarelista e músico, que, interessado na 

arquitectura, construiu de tudo um pouco, centrando a sua actividade à volta da 

Sociedade de Turismo Terra Nostra. (Fernandes, 1993, p. 155) 

A Vila Maria é uma casa de veraneio de traça modernista, cuja morfologia se adaptou 

à topografia do terreno, uma encosta de acentuada inclinação. Situada numa posição 

elevada em relação à rua, esta casa possui uma planta em “L”, distinguindo-se dois 

volumes, ambos com coberturas planas. Um corpo torreado, de contorno parcialmente 

curvo, de dois pisos funde-se com o volume paralelepipédico de apenas um piso e 

com um terraço na cobertura (Autor e data desconhecidos) (Raimundo, 2012, p. 89). 

 

 

Ilustração 79 – Vila Maria, Furnas. Vista do alçado nascente. 

(Data e autor desconhecidos). (Fernandes, 2006, p. 287) 

 

 

Ilustração 80 – Vila Maria, Furnas. 
Perspetiva do volume cilíndrico. 
(Raimundo, 2012, p. 89) 

 

Ainda da fase modernista refira-se a Fábrica dos Lacticínios do Loreto (1940), 

concebida pelo Eng.º Luís Gomes, que ficava situada em Ponta Delgada, entretanto 

demolida (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 48). 
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Ilustração 81 – Fábrica dos Lacticínios do Loreto. (Fernandes; 
Janeiro, 2009, p. 48) 

A casa Baltazar Rebelo (1949) poderá ser vista como um marco de inconformidade 

patenteado pela sua feição modernista, construída numa altura dominada já pelo estilo 

oficial do fascismo português. Projetada pelo Eng.º António Gomes de Menezes, esta 

moradia foi implantada no centro do lote urbano da cidade de Ponta Delgada. 

Constituía-se como um conjunto volumétrico simétrico, de arestas arredondadas, com 

cobertura plana e dois amplos terraços, onde se destacava o corpo central, de dois 

pisos, ladeado por volumes de um piso. As janelas distribuíam-se ao longo de 

expressivas bandas horizontais que contornavam todo o edifício (IAPXX , 2006, Ficha 

884). 

Na década de 40 inicia-se a realização de diversas obras públicas, em concordância 

com os modelos oficializados, desenvolvidos a partir da Exposição do Mundo 

Português de 1940. Constroem-se várias obras de feição regionalista, com foi o caso 

do Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, gizado por Read Teixeira 

(Afonso, 2006, p. 118).  

Durante os anos 50 e toda a década de 60 foi profícua a construção de obras públicas, 

filiadas no estilo oficial do Estado Novo, quanto no continente as obras que seguiam 

esta linguagem, deixavam de ser dominantes nos primeiros anos de sessenta 

(Fernandes; Janeiro, 2009, p. 45).  

Desenvolvem-se os primeiros planos de urbanização, como foi o caso do plano da 

nova marginal de Ponta Delgada e Praça Gonçalo Velho Cabral, que moldou a frente 

de mar da cidade. Delineado pelo arquiteto urbanista João António de Aguiar, entre 

1942 e 1946, a sua construção ficou concluída em 1956. 

Um extenso conjunto de novos equipamentos, com programas diversos, afirmava a 

presença do Regime em terras insulares. Regressava-se, assim, às coberturas 
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inclinadas e aos beirados, às guarnições de vãos, socos, cimalhas e outros elementos 

decorativos. Reapareciam as arcadas, assim como as janelas de sacada com 

varandins em ferro forjado. Estabelecia-se como obrigatória a utilização da pedra 

basáltica, um recurso natural da região e muito comum nos edifícios tradicionais e 

eruditos (Bruno, 2012, p. 31-32). Sem aproveitar as potencialidades do betão em 

termos formais, concebiam-se novos edifícios com mimetismos passadistas, 

construídos com recurso às técnicas e materiais do presente. 

 

Ilustração 82 - Edifícios dos CTT. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 83 - Praça Gonçalo 
Velho. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 84 - Alfândega 
Nova. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 85 - Capitania do Porto 
de Ponta Delgada. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

 

Ilustração 86 – Palácio da Justiça, 
atual Tribunal de Ponta Delgada. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 87 – Teatro 
Micaelense. (Ilustração nossa, 
2015) 

No âmbito da sua ação na Comissão para os Novos Edifícios dos CTT, Adelino Nunes 

projetou o Palácio dos Correios (1954) (Afonso, 2006, p. 137) e António Gomes Egea 

assinou o edifício da Alfândega Nova (1956). Da mesma época são o Palácio da 

Defesa Marítima dos Açores e a Capitania do Porto de Ponta Delgada. Eduardo Read 

Teixeira concebeu diversas encomendas públicas, entre as quais o Palácio da Justiça 

(1968) e Artur Rodrigues Lima (1909-1980) assinou o projeto do Teatro Micaelense 

(1951) (Afonso, 2006, p. 131). 

Este teatro, assim como as obras congéneres e o plano urbanístico da nova marginal 

de Ponta Delgada e Praça Gonçalo Velho, foram alvo de intensas críticas por parte de 

João Correia Rebelo, que por diversos meios tentou incentivar o debate na sociedade 

micaelense sobre o rumo que estava a ser tomado na arquitetura e no planeamento 

urbano da cidade. Debateu-se pela afirmação da arquitetura moderna, num meio 

fortemente conservador, relutante à aceitação dos novos modelos formais. Convicto 

opositor das políticas do Estado Novo no que se referia à questão do estilo nacional da 
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arquitetura, publicou diversos artigos nos jornais, entre eles, Arquitectura ou 

Mascarada? (Correio das Ilhas, 10 de agosto de 1953) e os manifestos panfletários 

intitulados Não (1953) e Senhor Ministro (1956), nos quais defendia a liberdade 

criativa e a aplicação dos fundamentos do movimento moderno na concepção 

arquitetónica contemporânea (Bruno, 2002, p. 41). 

No que se refere ao panorama da construção nos Açores durante a primeira metade 

do século XX, a introdução de novos materiais e sistemas construtivos seguiu os 

moldes do continente, embora numa posição mais tardia, tendo em conta a 

dificuldades inerentes à situação periférica do arquipélago, os recursos locais 

disponíveis e ao grau de desenvolvimento da sua indústria. 

No continente, entre 1900 e 1925, era assinalável a diversidade de tecnologias 

aplicadas à construção, com especial relevância para a denominada “arquitetura do 

ferro”. Iniciava-se a utilização do betão armado, que conjuntamente com o tijolo 

tornavam-se cada vez mais usuais, em detrimento dos materiais tradicionais. Todavia, 

mantinha-se de uso corrente o recurso às estruturas em madeira ou mistas e à 

tradicional solução de paredes estruturantes em alvenaria, principalmente nas obras 

de construção correntes. 

O desenvolvimento da indústria exigia que se construíssem edifícios com novos 

programas e concepções dos espaços, assim como melhores condições de segurança 

e salubridade. A construção dos novos mercados, gares ferroviárias, pavilhões, pontes 

e viadutos só foi possível graças ao ferro e posteriormente o betão armado e os novos 

sistemas estruturais, como foi o caso do Sistema Hennebique (Rodolfo, 2002, p. 22-

23). A descoberta do cimento Portland, cuja patente foi apresentada por Joseph 

 

Ilustração 88 – Panfleto Não da autoria de João Correia Rebelo 
(1953). (Caldas, 2000, panfleto) 

 

 

Ilustração 89 – Panfleto Não da autoria de João Correia Rebelo 
(1953). (Caldas, 2000, panfleto) 
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Aspdin em 1824, desencadeou grandes desenvolvimentos no estudo e na aplicação 

do betão armado (Appleton, p. 2).  

Em Portugal a primeira fábrica cimento foi construída em 1866 no Alvito, em Lisboa. 

Mas só em 1894 foi inaugurada uma unidade fabril com capacidade para produzir o 

cimento Portland em Portugal, a Fábrica de Cimento Tejo, em Alhandra (Appleton, p. 

2). 

A Fábrica de Moagem A.J.Gomes & C.ª, implantada em Almada em 1896, foi o 

primeiro edifício construído em betão armado em Portugal. Utilizou-se o Sistema 

Hennebique (Tostões, p. 5), um dos processos de construção em betão armado mais 

divulgado (Rodolfo, 2002, p. 23), que permitiu a concretização de espaços amplos e 

um grande acréscimo da capacidade de suporte de sobrecargas, assim como uma 

maior resistência o fogo comparativamente com os materiais tradicionais. 

O betão armado começou por ser mais utilizado em «obras de arte», conforme já tinha 

sucedido com o ferro, destacando-se a ponte do caminho-de-ferro de Mirandela do 

gabinete do Eng.º Hennebique construída em 1906. (Portas, 2008, p. 156). 

Na década de 20 torna-se cada vez mais frequente a utilização do betão armado 

diversas obras, como por exemplo o Cinema Tivoli (1924), da autoria de Raul Lino, o 

Capitólio (1931) e o Teatro Ginásio (1935) de João Antunes (1897-) (Rodolfo, 2002, p. 

24-25). 

Os primeiros regulamentos sobre o betão foram publicados em 1906 e eram de origem 

francesa. Com base nessas normas foi elaborado o primeiro regulamento português 

intitulado Instruções Regulamentares para o Emprego do Beton Armado, aprovado em 

1918 e poucos anos depois, em 1935, foi publicado o Regulamento do Betão Armado 

(Rodolfo, 2002, p. 24). Em 1922 começou a ser lecionada a disciplina de Cimento 

Armado na Faculdade Técnica da Universidade do Porto (Appleton, p. 7).  

Tal como aconteceu no território continental o primeiro edifício a ser construído nos 

Açores com recurso ao betão armado foi um equipamento industrial, a Fábrica de 

Chicória da Ribeirinha, em finais da década de 20 (Albergaria, 2011, p. 192).  
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Durante o ciclo modernista desenvolvem-se as experiencias na aplicação do betão, 

testando-se as suas potencialidades plásticas, aliadas às suas características 

estruturais.  

Após a II Guerra Mundial generalizou-se a utilização do betão armado como material 

estrutural e foram desenvolvidos estudos para a produção do betão armado pré-

esforçado.  

Torna-se crescente o recurso ao betão aparente como solução assumidamente 

arquitetónica, tirando partido da sua materialidade. Nos Açores temos o exemplo de 

João Correia Rebelo, que fez uso das qualidades plásticas deste material em várias 

das suas obras. Destaca-se o Colégio de São Francisco Xavier (1955-1958), onde o 

betão aparente foi utilizado na estrutura, assumidamente à vista, e na construção de 

variadíssimos elementos arquitetónicos e decorativos, nomeadamente a pia de água 

benta, os pilares de seção em cruz, o altar-mor e as grelhagens do amplo vão lateral 

da capela (Caldas, 2002, p. 97). 

  

 

Ilustração 90 – Hotel Terra Nostra, fase de construção. (Autor 
desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

 

 

Ilustração 91 – Hotel Terra Nostra, fase de construção. (Autor 
desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 
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3. CASOS DE ESTUDO 

A atividade projetual de Manuel António de Vasconcelos concentra-se nas décadas de 

30, 40 e princípios de 50 do século XX, tendo a sua obra arquitetónica sido edificada 

maioritariamente em São Miguel, com exceção do Montepio Terceirense, construído 

na ilha Terceira. 

Nos anos trinta realizou-se na ilha de São Miguel um importante investimento no 

sector turístico, à semelhança do que se iria passar no resto do país, de acordo com 

as diretivas estratégicas adotadas pelo Estado Novo para indústria do turismo. Partiu 

da iniciativa privada da Sociedade Terra Nostra que delineou um ambicioso plano, 

envolvendo a construção de um conjunto de equipamentos turísticos e a concepção e 

coordenação de várias iniciativas, designadamente ações de promoção turística e de 

divulgação da indústria e da agricultura micaelense. No que se refere aos 

equipamentos, os elementos estruturantes incluíam um novo hotel e casino, loja de 

informação turística e um campo de golfe. Pretendia-se que este novo 

empreendimento valorizasse a identidade local e gerasse novas dinâmicas sociais e 

económicas na ilha de São Miguel. 

Em inícios da década de trinta o descontentamento sentido no que concerne às 

políticas assumidas pelo Estado Novo relativamente aos Açores, decorrente de uma 

difícil situação económica, desencadeou uma forte contestação que culminou na 

apresentação de várias demissões por parte de importantes órgãos de poder local, 

entre eles Francisco Faria e Maia13 que abandona em 1932 o cargo de Presidente da 

Câmara Municipal de Ponta Delgada. Como resposta, o Governo de Salazar nomeou 

uma comissão de análise encarregue de realizar um estudo sobre o desenvolvimento 

do turismo na ilha de São Miguel. Faria e Maia, membro da referida comissão, 

elaborou o relatório no qual se apresentavam as revindicações consideradas 

prementes para fazer face à crise (Enes, 2006, p. 174-175). 

Em 1936 a direção da Sociedade Terra Nostra, da qual Faria e Maia foi um dos 

fundadores, participou no I Congresso Nacional do Turismo realizado em Lisboa, onde 

                                            
13

 Francisco de Ataíde Machado de Faria e Maia (Ponta Delgada, 1876 – 1959, Ponta Delgada) licenciado 
em Direito, na Universidade de Coimbra, foi um relevante intelectual, historiador, professor e político 
micaelense, exerceu três mandatos como presidente da Câmara de Ponta Delgada, 1910 a 1913, no ano 
de 1932 e de 1940 a 1942. Republicano e democrata, foi um defensor da Autonomia para os Açores. 
Publicou vários livros, sobre diversos temas, política, ensino, viagens, designadamente o intitulado Em 
prol da descentralização, no qual assumiu a sua posição dissonante com as principais linhas ideológicas 
do regime mas também em relação aos autonomistas conservadores (Enes, 2006, p. 169-183). 
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expôs a tese intitulada Ilha de São Miguel, Terra de Turismo na qual ressalvava-se a 

importância do turismo e da sua indústria em termos económicos e a necessidade de 

organizar uma inteligente campanha de promoção turística. Destacavam-se dois tipos 

de turismo, o de «trânsito» e o de «cura» ou de «repouso». Defendia-se que a oferta 

de alojamentos turísticos não deveria ambicionar pelo turismo de luxo, mas sim por um 

turismo mais modesto, possível de concretizar com investimentos compatíveis com a 

realidade portuguesa. As denominadas «zonas de turismo», a definir, deveriam 

abranger o continente, as ilhas e as colónias (Nostra, 1936, p. 6-7). O mesmo artigo 

enaltecia as potencialidades em termos turísticos da ilha de São Miguel e apontava 

prioridades, designadamente a necessidade de se estabelecer um estatuto do turismo 

nacional, definir um plano geral turístico para o país e criar mecanismos de apoio à 

iniciativa privada (Nostra, 1936, p. 6-7). Este documento acabaria por estar na origem 

de diplomas de enquadramento das diretrizes estabelecidas para o desenvolvimento 

do turismo na ilha de São Miguel. 

A tese da Sociedade Terra Nostra estava em consonância com as estratégias que o 

Estado Novo implementaria no sector turístico e das quais António Ferro, diretor do 

SPN, foi o grande mentor (Acciaiuoli, 2013, p. 264). Pretendia-se projetar 

internacionalmente a imagem de um Portugal próspero e desenvolvido, mas também 

garantir a defesa do estilo nacional, respeitando a tradição (Magalhães, 2000, p. 25). 

Tornou-se prioritária a modernização da oferta de alojamentos turísticos, tendo-se 

determinado que a imagem cosmopolita, inspirada nas correntes internacionais, seria 

a adequada para os grandes equipamentos turísticos e a imagem tradicionalista, a 

ideal para os hotéis e pousadas regionais (Acciaiuoli, 2013, p. 280). Investir-se-ia 

assim na edificação de importantes equipamentos turísticos de acordo com uma 

imagem de expressão modernista, como revelariam o Hotel Vitória (1934) edificado 

em Lisboa, da autoria de Cassiano Branco e o Hotel Esplêndido inaugurado no Estoril 

em 1935, no âmbito do programa de desenvolvimento turístico da Costa do Sol.  

Para a concretização da reforma do sector turístico foram mobilizados vários 

arquitetos, de diversas gerações, entre os quais Pardal Monteiro, Keil do Amaral, 

Januário Godinho (1910-1990), João Anderson (1920-1965) e Manuel Tainha (1922-

2012) e artistas plásticos, nomeadamente Maria Keil (1914-2012) e Fred Kradofler. 

No que se refere a São Miguel a expedita e empreendedora atuação da Sociedade 

Terra Nostra permitiu a concretização de importantes obras, com destaque para o 
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Hotel Terra Nostra, inaugurado em 1935. No ano anterior tinha sido criada a loja 

Bureau de Informação e Turismo e remodelada a Pensão Terra Nostra, ambas em 

Ponta Delgada. O Casino das Furnas seria objeto de diversas intervenções realizadas 

entre 1933 e 1938. O Parque Terra Nostra foi também alvo de uma importante 

campanha de renovação realizada entre 1934 e 1936 (Albergaria, 2012b, p. 23) e em 

1939 era inaugurado o Campo de Golfe da Achada nas Furnas (Ferreira, 1999, p. 

185). 

 

Ilustração 92 – Hotel Terra Nostra, fachada principal vista dos espaços exteriores do Casino. (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. 
Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

Nomeado diretor artístico da Sociedade Terra Nostra, Manuel António de Vasconcelos 

assinou os projetos do hotel, casino e da loja de informação turística. Colaborou na 

intervenção realizada no Parque Terra Nostra e na requalificação da Pensão Terra 

Nostra. Em todos estes projetos era reconhecível o denominador comum, inscrito nos 

elementos arquitetónicos de conexão, que conferia unidade e identidade ao todo, 

reflexo da personalidade do seu autor. 

De salientar que à data em que foi escolhido para o cargo de diretor, Manuel António 

de Vasconcelos não tinha ainda obra construída e, portanto, provas efetivas da 

competência necessária para o desempenho de tão importante tarefa. A direção da 
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Sociedade Terra Nostra era constituída por uma elite bem informada, com contatos e 

meios que possibilitavam a contratação de arquitetos com currículo reconhecido, pelo 

que esta escolha é representativa da confiança que a Sociedade tinha nas 

capacidades artísticas, técnicas e de trabalho deste autor. 

Vasconcelos projetou habitações unifamiliares, remodelações em espaços comerciais 

e construções temporárias, entre as quais expositores e pavilhões de feiras. O Hotel 

Terra Nostra (1935) e o Montepio Terceirense (1939) são sem dúvida as obras em que 

conseguiu maior liberdade criativa, a par da casa que construiu para si próprio em 

1939.  

 

Ilustração 93 – M. A. Vasconcelos, expositor para feira, 
aguarela (1933). (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

 

 

Ilustração 94 – M. A. Vasconcelos, expositor para feira, 
aguarela (1933). (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

A linguagem arquitetónica expressa nas obras de Manuel António de Vasconcelos, 

revela simpatias várias pelos modelos internacionais incluído a obra arquitetónica de 

Mallet-Stevens, que influenciou vários arquitetos portugueses. Nascido em Paris no 

seio de uma família de grandes colecionadores de arte, Mallet-Stevens cedo 

desenvolveu o gosto pela arquitetura e decoração de interiores. Concebeu vários 

projetos para a Rue Mallet-Stevens, em Paris, por volta de 1927. Foi o autor da casa 

do costureiro Paul Poiret (1923), uma personalidade de referência do movimento Art 

Déco (Fragoso, 2012, p. 107), situada em Mézy. Fundou a Union des Artistes 

Modernes, um grupo de vanguarda do qual faziam parte arquitetos e decoradores. 

Tinha especial admiração pela arquitetura japonesa, cujas influências são notórias na 

sua obra arquitetónica. É o autor do livro Une Cité Moderne e participou em algumas 
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realizações cinematográficas, nomeadamente no filme The Mysteries of the Chateau 

de De do artista Man Ray (Moussinac, 1932, p. 7). 

Manuel António de Vasconcelos regressou a Paris em 1937, após ter lá vivido no ano 

de 1930, para visitar a Exposição Internacional, onde esteve na companhia do seu 

conterrâneo e amigo Canto da Maya, na altura estabelecido na capital francesa, tendo 

colaborado com os arquitetos Mallet-Stevens, Paulo Follot e Paul Andrieu (Cordeiro, 

2010, p. 84-85). Para a exposição de Paris de 1937 Mallet-Stevens projetou três 

pavilhões, o Solidariedade Nacional, da Higiene e da Eletricidade (Acciaiuoli, 2012, p. 

360).  

Para esta exposição António Ferro (Rodolfo, 2002, p. 62) organizou um concurso 

público para a concepção do pavilhão português, sendo uma das suas premissa a 

conciliação do “moderno” com as “características portuguesas” (Acciaiuoli, 1998, p. 

45). Pretendia-se afirmar a presença de Portugal na Europa, após o isolamento a que 

o país estivera vetado, consequência das políticas assumidas por Salazar (Acciaiuoli, 

1998, p. 39). A proposta vencedora de Keil do Amaral (Acciaiuoli, 1998, p. 44) contou 

com a colaboração de vários artistas, entre os quais Fred Kardolfer, Emmérico Nunes, 

Bernardo Marques, Tomás de Melo, Carlos Botelho, José Rocha, assim com Canto da 

 

Ilustração 95 – Mallte-Stevens, Vila Paul Poiret. (Gaimard, 
2015, p. 80) 

  

 

Ilustração 96 – Mallte-Stevens, Maison-atelier des sculpteurs 

Joёl et Jan Martel. (Gaimard, 2015, p. 83) 
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Maya, que nesse certame foi distinguido com o Grande Prémio de Escultura (Reis, 

2010, p. 95). 

No ano que precedeu à exposição Keil viveu em Paris para acompanhar a execução 

da construção do pavilhão e durante esse período teve a oportunidade de visitar o 

conjunto de moradias da autoria de Mallet-Stevens em Auteuil (Martins, 2003, p. 160). 

Realizou várias viagens à Holanda, onde conheceu pessoalmente o arquiteto Willem 

Dudok. Todas estas experiências revelaram-se inspiradoras e contribuíram para o seu 

conhecimento sobre a arquitetura praticada nos Países Baixos e para reflexões sobre 

diversos temas que o motivaram à escrita do livro A Moderna Arquitetura Holandesa, 

publicado em 1943 (Martins, 2003, p. 160). 

Keil do Amaral e Canto da Maya trabalharam em conjunto em diversos momentos, 

como foi o caso da intervenção de remodelação e requalificação de espaços verde e 

construção de equipamentos dos Jardins do Campo Grande (1947-1963), para a qual 

Canto da Maya concebeu a escultura Mulher vendo-se ao espelho, para o café 

Botequim da Ilha (1947). Canta da Maya esculpiu um busto do arquiteto Keil do 

Amaral em 1944. Entre a vasta obra arquitetónica de Keil do Amaral encontramos 

alguns trabalhos construídos no arquipélago açoriano, designadamente Hotel da Base 

de Santa Maria (1945), o complexo pecuário da Quinta de São Lourenço (1946) no 

Faial e o Aeroporto de Santa Maria (1950) realizado em coautoria com Botelho de 

Macedo. 

Os projetos de Manuel António de Vasconcelos apresentavam uma grande coerência 

entre a arquitetura, a decoração de interiores e o mobiliário. Desenhou peças 

inspiradas nos modelos internacionais modernistas, sendo de destacar os móveis de 

 

 

Ilustração 97 – Mallte-Stevens, Pavillon de L’Hygiéne, 
Exposição Internacional Paris de 1937. (Gaimard, 2015, p. 82) 

 

 

Ilustração 98 – Keil do Amaral, perspetiva do Pavilhão Português, 
Exposição Internacional Paris de 1937. (Tostões, 2013, p. 10) 
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inspiração bauhausiana, que combinavam estrutura em tubo de aço com diversos 

materiais, entre os quais a madeira, o vidro e estofos revestidos a pele ou tecido.  

 

Ilustração 99 – Hotel Terra Nostra. Bar. Cadeiras com 

estrutura em tubo de aço e estofos em pele da autoria de M. A. 
Vasconcelos. (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. 
Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 100 – Walter Gropius, loung e café-bar do pavilhão 
alemão na “Exposition de la societé des artistes décorateurs”, 
Paris, 1930. (Wingler, 1978, p. 568) 

Escolheu criteriosamente o mobiliário e os equipamentos para os seus projetos, tendo 

procurado para esse efeito os fornecedores na época mais prestigiados, 

nomeadamente a Fábrica Portugal que produziu os móveis de aço tubular de sua 

autoria, a Empresa António Passos, Lda, a Fábrica de Louça de Sacavém e a 

conhecida Loja Quintão (Ferreira, 1993, p. 196). 

Em Portugal, na década de vinte, a decoração de interiores e a conceptualização de 

mobiliário permaneciam num estado de estagnação, com uma produção incipiente que 

se limitava a copiar os estilos do passado, com preferências pelos nacionais D. João 

V, D. José e Dona Maria, e com as influências francesas dos estilos Luís XIV, XV e 

XVI e ainda da renascença (Santos, 1996, p. 5). 

Franz Torka (1888-1953) chegou a Portugal no ano 1920 e marcaria a diferença, 

idealizando móveis de gosto Art Déco, embora ainda numa linha neoclássica. Este 

vienense, arquiteto decorador, discípulo de Otto Wagner (1841-1918) e de Friedrich 

Ohmann (1858-1927), foi convidado para o cargo de diretor artístico da Companhia 

dos Grandes Armazéns Alcobia (Braga, 2014, p. 236). Os seus sofisticados móveis 

envolviam um rigoroso trabalho artesanal, utilizando embutidos em madeiras exóticas, 

à cor natural ou lacadas, e possuíam formas sinuosas e decorações geométricas. 

Torka participou na campanha do Hotel Modelo, uma exposição itinerante promovida 

pelo Diário de Notícias, para a qual concebeu o mobiliário tipo (Santos, 1996, p. 5). Em 

1932 desenhou um cadeirão em tubo de aço cromado de inspiração bauhausiana 

(Santos, 1996, p. 31). 
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O estilo Art Déco já tinha sido anunciado por Raul Lino (Rodolfo, 2002, p. 66) em 

projetos datados de 1904 (Quarto de Solteiro) e de 1909 (Apartamento Particular) que 

concebeu para si próprio e no projeto realizado em 1917 para a Chapelaria Gardénia, 

com uma decoração de interiores e peças de mobiliário inspiradas na Secessão 

Vienense (Santos, 2006, p. 10). 

Os pressupostos do Art Déco no que se refere à decoração de interiores e ao 

mobiliário eram o “Mundanismo, geometrismo, retrospecção, ornatos curvos, grandes 

manchas planas, orientalismo, luxo, requinte e eclectismo” (Santos, 1996, p. 26). 

Na década de trinta a crise económica condicionaria as produções onerosas dos 

modelos Art Déco, impulsionando o desenvolvimento de peças de mobiliário possíveis 

de serem produzidas com menores custos, numa lógica de estandardização, o que 

necessariamente conduziria a uma maior simplificação e adaptação aos meios de 

produção industriais, assim com à utilização dos novos materiais, entre os quais o aço. 

Os primeiros móveis construídos em tubo de aço foram concebidos por Marcel Breuer 

(1902-1981) nos laboratórios da Bauhaus durante o período Dessau (1925 -1931) 

(Benevolo, 2009, p. 416). 

Aos poucos o mobiliário de feição moderna foi marcando presença nos espaços 

públicos em Portugal, sendo a grande novidade o mobiliário tubular, que começava a 

ser produzido de modo corrente nas empresas do sector metalúrgico tradicional, entre 

as quais a Fábrica Portugal, uma das mais antigas, fundada em 1898, e uma das 

primeiras unidades industriais do país a possuir uma linha de produção em série. Esta 

fábrica produziu vários modelos de mobiliário para a Exposição Industrial Médico - 

Cirurgia realizada em 1928. Tornar-se-ia uma das maiores metalomecânicas do país, 

muito procurada por diversos arquitetos, como foi o caso de Cassiano Branco, que 

recorreu a esta fábrica em vários dos seus projetos, nomeadamente na encomenda 

das cadeiras para os balcões do Cinema Éden Teatro (Acciaiuoli, 2013, p. 145). 

Destacavam-se igualmente a MIT (Martins & Irmãos Teixeira) criada em 1920 na 

Longra (Felgueiras), a Empresa António Passos, Lda, especializada em cadeiras 

articuladas para barbearias (Martins, 2000, p. 53), a Adico (Adelino Dias da Costa e 

C.ª Lda.) situada em Estarreja e que forneceu móveis para muitos estabelecimentos 

comerciais e a FOC (Fábrica Osório de Castro) fundada em 1930, que equipou muitos 

estabelecimentos de ensino do nosso país com mobiliário de modelos inovadores e 

ergonómicos (Martins, 2000, p. 53). 
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Rapidamente os móveis de tubo metálico iam ultrapassar o estigma da frieza e da 

rigidez “industrial” para serem tomados como sinónimos de mundanismo cosmopolita, 

como elementos indispensáveis à definição de uma modernidade que se insinuava em 

todos os ambientes. (Martins, 2000, p. 55) 

O arquiteto Manuel Marques incluiu móveis de tubo metálico no seu projeto para a 

Farmácia Vitália no Porto (1933), assim como Jorge Segurado (1898-1990) nas suas 

intervenções na Loja Sabóia (1934) e na Farmácia Azevedo (1933) ambas situadas 

em Lisboa. Cristino da Silva utilizou este tipo de mobiliário em ambiente privado, como 

foi o caso da casa Bellard da Fonseca (1932). Destaca-se ainda o Café Nicola da 

autoria de Raul Tojal, inaugurado em 1935. O mesmo acontecia nas obras de Pardal 

Monteiro, em especial o IST, as Gares Marítimas de Lisboa (1934-48) e a sede do 

Diário de Notícias (1936-40) (Martins, 2000, p. 55). 

O país inteiro ia adoptar um mesmo figurino, feito de aço e espelhos, de exaltação da 

electricidade e do néon, imagem de uma modernidade mitificada, que a si mesmo 

reflecte, desmaterializada em brilhos, frívola e volúvel. (Martins, 2000, p. 55) 

Em finais dos anos trinta altera-se o panorama geral relativamente à decoração de 

interiores e ao mobiliário, com o retomar de um certo gosto com raiz historicista e 

tradicionalista, mas já com novas reinterpretações que procuraram conciliar as 

influências modernas internacionais com o contexto e o saber local (Martins, 2000, p. 

55-56). 

As Pousadas de Portugal promovidas pelo Ministério das Obras Públicas e 

construídas a partir de 1938, pretendiam dotar as diversas regiões do país de 

alojamentos confortáveis e pouco dispendiosos e deveriam possuir uma imagem que 

se identificasse com o lugar onde eram implantadas. Satisfazendo amplamente estes 

pressupostos a Estalagem do Lidador, inaugurada em 1940, com projeto de 

remodelação de Jorge Segurado, tornar-se-ia no modelo a seguir (Acciaiuoli, 2013, p. 

282).  

A Campanha do Bom Gosto promovida pelo SPN / SNI distinguiu na sua primeira 

atribuição, no ano de 1941, o Restaurante Tito em Lisboa. O projeto de remodelação 

era assinado por Francisco Keil do Amaral e a decoração de interiores e mobiliário da 

autoria de Maria Keil, inspirado do reportório vernacular e tradicional (Braga, 2014, p. 

236-237). 

Na década de quarenta o Bairro dos Arquitetos localizado no Rodizio, em Sintra, foi 

palco da experimentação de novas abordagens protagonizadas pelos arquitetos da 
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nova geração, entre os quais Keil do Amaral, Raul Tojal, Faria da Costa e Adelino 

Nunes, que ali construíram as suas casas de veraneio e de fim de semana (Martins, 

2000, p. 55). Concebidas com o objetivo de maximizar o aproveitamento do espaço 

que se destinava a ser habitado por períodos de curta duração, pretendia-se que estas 

moradias possuíssem uma expressão capaz de criar uma simbiose com o lugar, 

recorrendo para isso ao vocábulo da arquitetura vernacular, na procura de uma 

“autenticidade contemporânea” (Tostões, 1997, p. 67). 

A fisionomia da cidade de Lisboa alterou-se ao longo do segundo decénio do século 

XX, com a proliferação dos anúncios luminosos e os melhoramentos realizados na 

iluminação pública do centro da cidade, designadamente na Av. da Liberdade e no 

Chiado. Aumentava o fascínio pela iluminação elétrica e aos poucos despertava a 

consciência dos projetistas para as suas potencialidades em termos de beneficiação 

dos espaços arquitetónicos. Nas exposições organizadas durante esse período 

tornava-se evidente a atenção reservada à iluminação dos stands e pavilhões, como 

foram os casos da V Exposição das Caldas da Rainha de 1927, da Exposição da 

Rádio Telefonia de 1929 e da Exposição da Luz e Eletricidade Aplicada ao Lar 

realizada em 1930 na SNBA (Santos, 2000, p. 42).  

 

Ilustração 101 – Marianne Brandt, 

candeeiro em forma de bola com 
correntes suspensas cerca de 1927. 
(Lucia Moholy, [19-]. (Droster, 1994, 
p. 154) 

 

 

Ilustração 102 – Candeeiro da autoria de 
Jean Perzel. (http://www.annuaire-
metiersdart.com/4-39786-Fiche-
detaillee.php?id=1514) 

No panorama internacional destacavam-se as experiências desenvolvidas nas oficinas 

da Bauhaus, desde a produção de mobiliário, tecidos, tipografia, cerâmica, pintura e 

escultura. Na oficina dos metais, Moholy-Nagy (1895-1946) criou modelos de 
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candeeiros de iluminação elétrica em ferro niquelado e cromado (Benevolo, 2009, p. 

416) e Marianne Brandt (1983-1993) elegantes luminárias, em metal e vidro opalino 

(Frampton, 2000, p. 152-153), que seriam muito divulgadas. 

Merecem especial destaque os candeeiros da autoria de Jean Perzel (1892-1986), 

fabricados em bronze e vidro, cujos modelos muito influenciaram as escolhas de 

Manuel António de Vasconcelos. 

O cuidado que dedicou às questões relacionadas com a iluminação artificial era 

evidente nos seus projetos, onde experimentou o valor físico da luz, tendo sido 

consentânea a escolha do tipo, intensidade e cor da iluminação com os espaços a que 

se destinavam. 

 
Ilustração 103 – Candeeiro de 

teto. (Paulo Goulart [2013], 
Cortesia Grupo Bensaude) 

 

 
Ilustração 104 – Candeeiro de 
teto. (Nelson Araújo [2012], 
Cortesia Grupo Bensaude) 

 

 
Ilustração 105 – Candeeiro de 
mesa de cabeceira. (Nelson 
Araújo [2012], Cortesia Grupo 
Bensaude) 

 

 
Ilustração 106 – Secretária. (Nelson 
Araújo [2012], Cortesia Grupo Bensaude). 

 

 
Ilustração 107 - Nostra, Espelho. (Nelson 
Araújo [2012], Cortesia Grupo Bensaude). 

Neste capítulo pretende-se caracterizar o modo como Manuel António de Vasconcelos 

se apropriou dos territórios em que interveio e a seu modo de olhar e interpretar a 

realidade, os elementos que enfatizou e enalteceu nos seus projetos, assim como 

conhecer a semântica que suportou a sua atividade criadora e o seu entendimento 

sobre as diferentes vivências e dinâmicas pessoais e interpessoais que os espaços 

arquitetónicos proporcionam. Fazer uma leitura crítica sobre a mesma, com o intuito 

de compreender e interpretar a sua dimensão criadora, a gramática e configuração da 
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mesma, enquadrando-a no contexto da arquitetura local, nacional e europeia do 

século XX. 

Os projetos de Manuel António de Vasconcelos elegeram, pontualmente, 

determinados princípios da tradição, visíveis nas escolhas formais, com é o caso da 

utilização de coberturas inclinadas com revestimento em telha cerâmica, em 

conjugação com amplos terraços e varandas, num diálogo de concordância entre 

passado e presente.  

Fez uso das paredes revestidas a reboco liso pintado de modo a potenciar a leitura 

das formas geométricas puras. Nas situações em que optou por revestimentos em 

pedra, preferiu sempre pelo mármore, sem nunca aplicar a pedra basáltica, tradicional 

nos socos, cunhais, molduras e elementos decorativos da arquitetura tradicional 

açoriana. Expressava deste modo a necessidade de corte com o passado e o seu 

conhecimento sobre as correntes estéticas internacionais. A sua atitude comprova a 

vontade de integrar as novas soluções arquitetónicas e assim valorizar o contexto 

cultural e artístico e enriquecer o léxico regional. 

O atraso tecnológico condicionou a construção nos Açores e obrigou a uma adaptação 

à realidade local. Em diversas obras a estética modernista das formas foi construída 

com as técnicas tradicionais e os materiais disponíveis na região (Fernandes; Janeiro, 

2009, p. 45).  

Os edifícios concebidos por Manuel António de Vasconcelos comportam estruturas 

mistas, fazendo uso das tradicionais paredes em alvenaria conjugadas com pilares, 

lintéis e lajes em betão armado e foram utilizados os processos construtivos correntes, 

possíveis de serem executados pelos construtores locais.  

  



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  121 

3.1. A DIMENSÃO PÚBLICA DA ARQUITETURA 

3.1.1. O HOTEL, CASINO E O PARQUE TERRA NOSTRA 

A estratégia de desenvolvimento turístico adotada para a ilha de São Miguel 

determinou que a oferta hoteleira não se mantivesse circunscrita à cidade de Ponta 

Delgada. O Vale das Furnas seria o local escolhido pela Sociedade Terra Nostra para 

a implementação de importantes equipamentos turísticos, já que era um território com 

características singulares, nomeadamente uma vegetação exuberante, o vulcanismo 

que se manifestava nas fumarolas e nascentes de águas termais, e um património 

construído constituído por parques, jardins e diversos chalés de arquitetura eclética e 

erudita. Há já várias décadas que o Vale da Furnas se tornara um destino de veraneio 

e de recreio para os micaelenses e desde meados do século XVIII que o turismo 

termal ganhara grande relevância, tendo-se construído em 1862 a Estação Termal das 

Furnas, com projeto do Eng.º Ricardo Ferraz (Ferreira, 1999, p. 153), havendo, no 

entanto, registos que referem a utilização das suas águas termais para efeitos de cura 

desde o século XV (Albergaria, 2012b, p. 20).  

 

Ilustração 108 - Hotel Terra Nostra, Fachada principal (norte). (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 
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Como premissa, o novo hotel deveria ser um alojamento de referência, concebido de 

acordo com os padrões internacionais, em que os espaços e ambientes conduzissem 

a leituras interpretativas do hotel contemporâneo. Deveria dar resposta eficaz a um 

programa complexo, garantir a qualidade dos serviços e incorporar as novas 

tecnologias, para além das questões relacionadas com a legislação em vigor, entre as 

quais a segurança contra incêndios. 

O lugar escolhido para a implantação da nova unidade hoteleira situava-se no centro 

da freguesia das Furnas, no local onde estava implantado o Atlantic Hotel, que na sua 

génese fora o Hotel Espavento construído em 1854 (Ferreira, 1999, p. 157). O lote era 

contíguo à Quinta do Tanque, um magnífico jardim de matriz romântica, que abrigava 

um valioso conjunto de plantas exóticas, mais tarde transformado no Parque Terra 

Nostra e na posição diametralmente oposta localizava-se o Casino das Furnas. 

O hotel introduziu uma nova escala no pitoresco vale, não só pelo seu volume, mas 

também porque era um equipamento que exibia uma nova noção de luxo e conforto, 

representativa de um estilo de vida cosmopolita. Incorporava o que de mais atual havia 

em termos de equipamentos técnicos e possuía múltiplos serviços, organizados de 

modo racional e expedita.  

“O hotel constitui um dos mais notáveis imóveis modernistas construídos nos Açores, 

quer pela sua arquitetura como também pelo mobiliário.” (Fernandes, 2012, p. 34). 

Construído nos anos de 1933 e 1934 e inaugurado a 20 de março de 1935 (Ferreira, 

1999, p. 169), o edifício foi sendo ao longo do tempo alvo de diversas intervenções 

que alteraram a sua configuração original. 

Constituía-se como um elemento agregador de um conjunto do qual faziam parte o 

Casino e o Parque. A sua configuração morfológica caracterizava-se por um volume 

em “U” que se desenvolvia em dois pisos e circunscrevia um grande pátio 

centralizado, que se abria para o Parque e a partir do qual se estruturava toda a 

proposta. A implantação do hotel foi pensada de modo a proporcionar relações 

diversas e experiencias sensoriais distintas com o espaço envolvente. A fachada 

principal, virada a norte, afirmava a sua urbanidade, em contraponto com o pátio 

orientado para sul, que configurava um espaço de contemplação e repouso. 
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Ilustração 109 - Fachada Posterior (sul), sendo possível identificar-se MAV. (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM). 

No alçado principal era imediatamente reconhecível a primeira formulação da 

composição moderna, a fachada livre, que na sua condição independente do 

esqueleto estrutural permitia o desenvolvimento de um amplo terraço coberto ao nível 

do piso térreo, ao qual se sobrepunha um segundo terraço, enfatizando os planos 

horizontais, assim como a utilização de nove vãos envidraçados de grandes 

dimensões. 

O terraço coberto posicionava-se a uma conta altimétrica ligeiramente superior à via 

pública, o que lhe conferia um carácter de plateau e constituía-se como um espaço de 

transição entre a rua e o interior do hotel. Contíguo à sala de estar e ao bar, possuía 

uma panorâmica privilegiada para o Casino. Era a zona social do hotel por excelência, 

acessível pelo interior aos hóspedes e visitantes, onde funcionava uma esplanada. Os 

pilares que se distribuíam ritmadamente ao longo deste terraço expunham a estrutura 

do edifício e foram exploradas as suas qualidades plásticas, para além da sua função 

primordial como elementos de suporte. 

O segundo terraço situado ao nível do primeiro andar da fachada principal destinava-

se ao uso exclusivo dos hóspedes e estava subdividido em áreas individualizadas, por 

pequenos maciços/floreiras, para cada um dos oito quartos da ala norte.  
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Ilustração 110 - Hotel Terra Nostra, Terraço sul, com panorâmica para o Parque e para o Vale das Furnas. (Autor desconhecido [19-], 
Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

A sul havia ainda um terceiro terraço, com uma panorâmica magnífica para o frondoso 

Parque e Vale das Furnas. De dimensões generosas, esta zona de lazer possuía uma 

pérgula e as mesmas peças de mobiliário e iluminação que Manuel António concebeu 

para os espaços exteriores do Casino e Parque, que sublinhavam a ideia de espaço 

de estadia. Uma escada em caracol, em metal, ligava este terraço a uma plataforma 

mais elevada, o solário. 

Estes terraços conciliavam-se com coberturas inclinadas revestidas a telha cerâmica, 

numa dicotomia harmoniosa entre modernidade e tradição. O recurso às varandas e 

terraços não se reduzia a uma questão funcional, sendo um exercício figurativo, onde 

se alternavam planos salientes e elementos destacados, em oposição aos planos 

recuados, gerando complexidades e contrastes na composição, jogos de luz e 

sombras e, simultaneamente, individualizavam diferentes usos. 

O telhado inclinado tornava-se impercetível em diversos pontos de vista, através do 

recurso a uma platibanda, transmitindo a ideia de um edifício com coberturas planas, o 

que reforçava a imagem depurada do volume geométrico.  
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O desenho dos vãos estabelecia uma hierarquia na qual se destacava a entrada 

principal, pelas suas dimensões e recurso a uma pala e escada de acesso. A entrada 

destinada às bagagens situava-se no alçado poente e era um acesso menos evidente, 

possuindo igualmente uma pala, desta vez coroada por uma floreira, a partir da qual 

se delineava a janela vertical que internamente correspondia ao espaço da escada. Na 

fachada nascente as duas entradas existentes destinavam-se apenas aos 

funcionários, o que ditou o seu carácter discreto, dando acesso ao cabeleireiro e áreas 

de serviços. 

A entrada principal possuía uma antecâmara de resguardo, que geria o 

encaminhamento para duas áreas distintas, à esquerda o terraço coberto onde se 

situava a esplanada e, em frente, o hall e a receção, que antecediam o arranque da 

imponente escada de acesso ao primeiro andar.  

 

Ilustração 111 - Hotel Terra Nostra, Alçados poente e sul. (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

As janelas das fachadas sul e norte proporcionavam vistas privilegiadas para os 

espaços fronteiros e sublinhavam a horizontalidade do volume do edifício. Note-se a 

subtileza do desenho dos caixilhos, que se distinguiam entre si consoante a geometria 

e dimensão dos vãos. No caso das fenestrações verticais do alçado poente a 

marcação dos perfis era maioritariamente horizontal, em contraponto com os caixilhos 
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da fachada principal, onde dominava a linha vertical, contrastante com a 

horizontalidade dos terraços.  

As guardas metálicas das varandas, terraços e da escada em caracol, com os seus 

esbeltos perfis metálicos horizontais, remetiam para o imaginário dos transatlânticos. 

As janelas de recorte circular lembravam as vigias dos navios, seguindo o mesmo 

léxico da arquitetura naval. 

Foi elaborado um criterioso estudo de cor, com aplicações cromáticas fortes e 

diferenciadas, com fins estéticos e funcionais. Nos alçados, cores intensas e 

complementares, designadamente o azul dos caixilhos, o amarelo ocre que revestia a 

superfície exterior do primeiro andar e o plano recuado do terraço coberto, cujo 

pavimento era revestido a mosaicos de cor azul, e o branco do reboco liso do piso 

térreo e das colunas, animavam as fachadas, escalonavam planos, acentuavam a 

dicotomia entre cheios e vazios, evidenciavam os diferentes elementos arquitetónicos, 

reforçando a geometria do edifício e destacando a horizontalidade dominante. No que 

se refere aos interiores, a paleta de cores foi pensada com propósitos funcionalistas 

de modo a identificar e singularizar espaços e usos, para além das suas 

potencialidades plásticas. 

 
 
Ilustração 112 - Hotel Terra Nostra, Sala de estar no piso 
térreo. (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 113 - Hotel Terra Nostra, Escada, galeria e zona de estar 
do primeiro andar. (Autor desconhecido [19-], Espólio de M. A. 
Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

O interior do hotel caraterizava-se pela existência de amplas áreas e continuidade 

espacial conseguidas com a planta livre proporcionada pela estrutura reticulada em 

betão armado.  

Uma série de pilares de secção circular distribuía-se pelas zonas sociais do hotel, 

designadamente no terraço coberto, sala de estar e na grande sala de jantar. Parte 

destes pilares tinha continuidade no piso superior, onde ressurgiam na zona de estar 
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do primeiro andar. Foram também incorporados nas fachadas, como foi o caso do 

terraço coberto, janelas tripartidas e na pérgula do terraço sul.  

 

Ilustração 114 - Hotel Terra Nostra, Espaços de circulação. 
(Paulo Goulart [2013], Cortesia Grupo Bensaude) 

 

 

Ilustração 115 - Hotel Terra Nostra, Espaços de circulação. 
(Paulo Goulart [2013], Cortesia Grupo Bensaude) 

Superfícies curvas definiam os contornos do edifício, com exceção da fachada 

principal, assim com o espaço interior, onde expressivas arestas côncavas e convexas 

sucediam-se dando a ideia de continuidade e movimento, acentuada pelas linhas 

horizontais de marcação no revestimento dos lambrins, das guardas metálicas e 

corrimões. A linha curva desenhava as molduras dos espelhos, vitrinas e o aquário 

encastrado, assim como várias peças de mobiliário. 

[…] o protagonismo das circulações afirmava o glamour das escadas e corredores, 

lugar e objeto de exceção no imaginário dos hotéis, mas também a sucessão dos 

espaços coletivos que transcendem o próprio edifício (casino, alameda, varanda, 

foyer/sala, bar/sala de refeições, parque). Desta forma, a sua organização espelhava já 

uma vontade de modernidade, impressa na ideia de movimento e dinamismo que a 

tudo presidia. (Rodrigues, 2007, p. 14) 

Relativamente à funcionalidade, o programa do hotel estabelecia a tripartição entre 

público, privado e serviços, organizada de modo lógico e racional, respondendo 

plenamente a todas as necessidades inerentes aos múltiplos e variados usos. Desde a 

sua génese que se pretendeu que este hotel fosse um espaço social privilegiado, com 

áreas acessíveis a visitantes, nomeadamente o bar, a esplanada e o restaurante. 
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A gestão dos espaços de uso exclusivo dos hóspedes e das zonas partilhadas com o 

público em geral foi cuidadosamente planeada de modo a garantir a necessária 

privacidade e o sossego dos hóspedes. 

 
Ilustração 116 - Hotel Terra Nostra, Planta Piso 0. (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

A área de serviços foi projetada para ser discreta e autónoma, para que os 

funcionários pudessem desempenhar as suas tarefas com eficácia e zelo.  

Nos quartos privilegiava-se a intimidade e o repouso. Cada uma das três suites 

possuía duas zonas distintas, de dormir e de estar, e instalação sanitária exclusiva. 

Dos restantes 37 alojamentos, nem todos usufruíam de casa de banho privativa e 

alguns compartimentos contíguos tinham interligação, o que garantia uma maior 

polivalência de uso.  

Todos os quartos desfrutavam de amplas vistas panorâmicas, proporcionadas por 

janelas de generosas dimensões. A cada um dos compartimentos da ala norte estava 
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reservada uma zona individualizada do terraço e os restantes quartos do primeiro piso 

possuíam varanda. O terraço sul de acesso restrito aos hóspedes comunicava com a 

sala de estar do primeiro andar. 

Na importância conferida aos detalhes construtivos e decorativos expressava-se o 

espírito e o sentido modernidade de Manuel António de Vasconcelos, que se propôs 

criar espaços arquitetónicos, peças de mobiliário, portas, puxadores e caixilhos, 

tapeçarias e tecidos, painéis pictóricos, vitrinas encastradas e demais elementos 

decorativos. Todos eles denotavam uma mesma linguagem que conferia grande 

unidade à obra. Vasconcelos foi também o autor do logotipo da Sociedade Terra 

Nostra e do lettering da placa de identificação colocada no topo da fachada principal 

em letras recortadas. 

 

Ilustração 117 – Interiores, Suite. (Autor desconhecido [19-], Espólio 
de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

  

Ilustração 118 – Interiores. Suite. (Paulo Goulart [2013], 
Cortesia Grupo Bensaude) 

 

 

 

Ilustração 119 - Pormenor de 
divisória da suite. (Paulo Goulart 
[2013], Cortesia Grupo Bensaude) 

 

 

 

Ilustração 120 - Pormenor de 
porta. (Paulo Goulart [2013], 
Cortesia Grupo Bensaude) 

 

 

Ilustração 121 - Pormenor do 
corrimão da escada e ao fundo 
o mural /mapa. (Paulo Goulart 
[2013], Cortesia Grupo 
Bensaude) 

Os elementos decorativos marcavam presença em diversas zonas do hotel e 

constituíam pontos de interesse que enriqueciam a narrativa espacial. À entrada um 
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painel artístico com o logotipo da Sociedade Terra Nostra, em mosaico italiano, 

embutido no pavimento. No hall, um grande mural expunha um mapa com a 

localização geográfica do Arquipélago dos Açores, no centro do Atlântico Norte, e o 

traçado das linhas de navegação.  

O balcão de receção e informações consistia num expositor com tampo de vidro e 

continha a maqueta a três dimensões da ilha de São Miguel (Ferreira,1993, p. 195), 

muito útil para indicar itinerários e os principais pontos de interesse da ilha. Ainda no 

hall encontrava-se um aquário luminoso encastrado na parede situada sob o segundo 

lance da imponente escadaria. A parede divisória entre o bar e o terraço coberto 

incorporava uma gaiola de pássaros delimitada por duas grandes chapas de cristal. 

 

Ilustração 122 - Hall, escada de acesso ao 1.º andar. Na parede 
do fundo pode ver-se o aquário encastrado. (Autor 
desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

 

 

Ilustração 123 - Hall, aquário encastrado. (Paulo Goulart [2013], 

Cortesia Grupo Bensaude) 

A decoração da sala de estar e da sala de jantar foi concebida por Vasconcelos, desde 

os cortinados, aos tecidos dos sofás, criando um espaço confortável e acolhedor. A 

sala de jantar usufruía da vista panorâmica para o Parque, através de amplos 

envidraçados, que permitiam a entrada de luz natural de modo generoso. 

 

Ilustração 124 – Sala de Jantar. (Autor desconhecido [19-], 
Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 125 – Porta de acesso à Sala de Jantar. (Paulo 
Goulart [2013], Cortesia Grupo Bensaude) 
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A comunicação entre as salas de estar e de jantar fazia-se através de três grandes 

portas envidraçadas com caixilhos em madeira do Brasil, proporcionando uma gestão 

polivalente destes dois espaços que se podiam agregar ou individualizar, e incluir, 

ainda, o terraço coberto e o bar. As portas dos quartos foram construídas em madeira 

de macacaúba, com ferragens e identificação em números recortados em metal 

cromado (Ferreira, 1993, p. 199). As instalações da gerência comunicavam com a 

receção por meio de uma porta-janela envidraçada. O pavimento do bar era em pedra 

mármore e o pavimento da sala de jantar em parquet de madeira do Brasil. 

 

Ilustração 126- Hotel Terra Nostra, Planta Piso 1. (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

A escadaria de acesso ao primeiro andar foi construída em macacaúba polida, assim 

como o corrimão, assente numa balaustrada de finas linhas em metal cromado. Em 

macacaúba era também o pavimento da sala de estar do primeiro piso. Para os 

revestimentos da cozinha foram escolhidos mosaico e azulejos majólica. 
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Na ala leste, o corredor central garantia a distribuição dos vários serviços, incluindo 

cozinha, as copas A e B, câmara frigorífica e rouparia, assim como as instalações 

sanitárias e vestiários. A copa B possuía um passa-pratos que comunicava com a 

zona do bar e um elevador de comidas. A cozinha era dotada de um moderno sistema 

de extração de fumos e de ventilação. 

No primeiro andar havia uma zona de estar que comunicava com o terraço sul, três 

suites e vários quartos, instalações sanitárias, o quarto do vigia da noite, rouparia e 

duas arrecadações. Na ala leste do mesmo piso funcionava uma copa, servida pelo 

elevador de comidas. Uma escada em madeira Macacaúba conduzia ao solário e 

mirante.  

Para esta obra foram criteriosamente escolhidos os fornecedores, equipamentos e 

materiais de construção. O painel em mosaico italiano onde se inscrevia o emblema 

da Sociedade Terra Nostra foi produzido pela prestigiada oficina do vitralista Ricardo 

Leone, situada em Lisboa.  

Esta oficina era especializada em mosaicos artísticos (Almeida; Oliveira; Aquino, 2014, 

p. 2) e colaborou com destacados artistas e arquitetos, como foi o caso da Igreja 

Nossa Senhora de Fátima (1938), cujo projeto de Pardal Monteiro teve a participação 

de Almada Negreiros e de Leone na criação dos vitrais do altar-mor e do baldaquino. 

O mesmo aconteceu na concepção do Café Portugal (1938), onde colaboraram vários 

artistas, entre os quais Jorge Barradas, Leopoldo de Almeida e Roberto Araújo.  

 

Ilustração 127 – Painel de pavimento com o emblema da 
Sociedade Terra Nostra. (Fernandes, 2006, p. 2006) 

Os mosaicos do pavimento do terraço coberto e das instalações sanitárias, os azulejos 

dos lambrins, assim como as loiças sanitárias, foram produzidos pela Fábrica Loiça de 

Sacavém, na época líder de mercado, conjuntamente com a Companhia das Fábricas 
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de Cerâmica Lusitânia (Martins, 1992, p. 55). A Fábrica Mundet & C.ªLda forneceu os 

revestimentos em cortiça para os pavimentos dos quartos. 

O mobiliário da sala de estar e das três suites, em madeira de nogueira polida com 

guarnições e puxadores em metal cromado foi fornecido pela Loja Quintão e o 

mobiliário dos restantes quartos foi desenhado por Manuel António de Vasconcelos e 

fabricado pela indústria local, em madeira pau-cetim. Na escolha das alcatifas e 

tapeçarias a opção foi para os tapetes de Beiriz e os tapetes da Industria da Ribeirinha 

da ilha de São Miguel (Ferreira, 1993, p. 195). 

A Fábrica Portugal produziu peças de mobiliário concebidas por Vasconcelos, 

designadamente as mesas e as cadeiras (fauteuils) em tubo de aço cromado, madeira 

e estofos de pergamoide verde para a sala de jantar, o mobiliário em ferro pintado à 

pistola para a esplanada do terraço coberto, os móveis da gerência e da receção. 

A Casa José Alexandre, muito procurada pela indústria hoteleira, designadamente no 

caso do Hotel Estoril Sol (Leite, 2014), aprovisionou as faianças utilitárias e demais 

utensílios e o equipamento em alumínio da cozinha. Os móveis do cabeleireiro foram 

providos pela Empresa António Passos, Lda. 

 

Ilustração 128 – Cadeira, em 
estrutura de madeira e estofos em 
pele. (Nelson Araújo [2012], Cortesia 
Grupo Bensaude) 

 

 

Ilustração 129 – Escada. 
(Nelson Araújo [2012], Cortesia 
Grupo Bensaude) 

 

 

Ilustração 130 - Relógio de pé alto. 
(Nelson Araújo [2012], Cortesia 
Grupo Bensaude) 

O projeto de iluminação foi concebido cuidadosamente de modo a ser um coadjuvante 

dos espaços interiores. No vestíbulo a iluminação era indireta com recurso a calhas de 

metal cromado (Ferreira, 1993, p. 194) e no terraço coberto foram colocados 

plafonniers, assim como na sala de estar. Na sala de jantar havia uma zona para 

dança e orquestra, com iluminação indireta, que tinha a particularidade de poder variar 

de intensidade e cor. Os candeeiros dos quartos foram fornecidos pela Casa Bunte e 

pretendiam recriar um ambiente de calma e conforto. 
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A Casa Capucho, um estabelecimento da capital, foi responsável pelas instalações de 

aquecimento, redes de distribuição de águas e de incêndios e rede de esgotos. O 

sistema de proteção contra incêndios incluía boca-de-incêndio distribuídas pelos dois 

pisos do edifício e a incorporação de aparelhos extintores em vários pontos do hotel. A 

instalação elétrica foi feita pela Sociedade Ibérica de Construções Elétricas, 

representada em São Miguel pela Sociedade Insulana de Construções Elétricas. No 

hotel foi instalado um transformador próprio e a sua câmara frigorífica era, à data, a 

maior dos Açores. 

Em termos construtivos o edifício caracterizava-se por uma estrutura mista, que 

conjugava o betão armado como as tradicionais alvenarias de pedra que funcionavam 

como paramentos estruturais e de apoio aos lintéis encastráveis e de espessura 

considerável. As paredes meramente divisórias foram constituídas em tijolo assente 

com argamassa. Os elementos em betão armado compunham-se por pilares e lintéis 

que se conjugavam com lajes do mesmo material nas zonas húmidas e pavimentos 

em madeira nas restantes áreas. As coberturas inclinadas foram construídas em 

estrutura de madeira e revestidas a telha cerâmica. 

Numa visita guiada por Manuel António de Vasconcelos ao Hotel Terra Nostra no 

âmbito da entrevista concedida ao jornal Diário dos Açores, publicada em 29 de Março 

de 1935 (Ferreira, 1993, p. 191-206) é possível ver o seu empenho na elaboração do 

projeto e a reação que esta obra teve junto da opinião pública, onde foi bem recebida. 

A empatia generalizada que esta obra gerou na sociedade micaelense diferenciou-se 

de algumas reações públicas a intervenções realizadas no continente, conforme 

documenta a sarcástica rúbrica denominada Campanha dos Mamarrachos publicada 

pelo Diário Popular. Esta campanha serviu de meio de contestação sobre várias obras 

de cariz modernista, sinal da mentalidade conservadora vigente, como foi o caso do 

Hotel Vitória (1934). 

Assim, numa região ultraperiférica, tradicionalmente conservadora, as reações ao 

novo hotel foram bem mais amistosas do que sucedia com muitas obras congéneres 

no continente. O Hotel Terra Nostra tornara-se o símbolo da concretização do 

progresso desejado, escrito em novas linguagens. 

A norte do Hotel Terra Nostra situava-se o Casino das Furnas, que foi objeto de 

diversas intervenções, realizadas de forma faseada, entre 1933 e 1938, com vista à 
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sua requalificação. A primeira fase incluiu uma intervenção paisagística nos seus 

espaços exteriores, na qual se redefiniram percursos, nomeadamente da sua alameda 

central. Foi concebido um novo traçado de muros, assim como o desenho de portões e 

gradeamentos, que permitiu a construção de um largo amplo na zona frontal, que 

funciona como espaço de articulação entre o casino e o hotel, valorizando o espaço 

urbano e destacando a presença de ambos os equipamentos. A intervenção 

contemplou ainda a colocação de mobiliário urbano e iluminação, a construção de um 

campo de ténis, caramanchão e construções de apoio. 

 

Ilustração 131 – Remodelação inicial. Incluiu a colocação de 

mobiliário urbano, iluminação, assim como a redefinição do 
traçado de muros na zona frontal. (Autor desconhecido [19-], 
Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 132 – Casino Terra Nostra. Novo edifício que foi 

implantado no local onde existia a Assembleia das Furnas. 
(Nóbrega, [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

Posteriormente seria construído o novo edifício do casino, em substituição do antigo 

edifício da Assembleia das Furnas, para o qual Manuel António de Vasconcelos 

concebeu um elaborado programa, que incluía uma sala de jogo, sala de leitura e um 

cinema. 

 
Ilustração 133 - Casino das Furnas. Alçado principal, aguarela da autoria de M.A. de Vasconcelos (1337). (Espólio de M. A. 

Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 
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Esta última intervenção contou com a colaboração do pintor Domingos Rebelo, que 

assinou os painéis pictóricos que decoravam os espaços interiores do casino. 

 

Ilustração 134 – Casino das Furnas. Aguarela representado 
perspetiva dos interiores, da autoria de M.A. Vasconcelos 
(1937). (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 135 – Casino das Furnas. Aguarela representado 
perspetiva dos interiores, da autoria de M.A.Vasconcelos (1937). 
(Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

A leitura desta obra não pode ser dissociada do Hotel e do Parque Terra Nostra, 

sendo evidente uma noção de continuidade conseguida a partir de elementos 

arquitetónico que se exprimem numa mesma semântica. O característico traço de 

linhas sinuosas definia aspetos formais da arquitetura e do mobiliário, com destaque 

para os elegantes bancos de jardim, nos quais sobressaía a geometria do círculo. As 

fluídas linhas curvas integravam os pressupostos do estilo Art Déco e inspiravam 

diversas artes, entre as quais a pintura, na qual se destaca a obra de Sónia Delaunay 

(1885-1979). 

 

Ilustração 136 – Espaço 
exterior do Casino. Mobiliário 
urbano. (Ilustração nossa, 2014) 

 

 

Ilustração 137 – Perspetiva do 
Casino das Furnas. (Ilustração 
nossa, 2014) 

 

 

Ilustração 138 – Espaço 
exterior do Casino. Pormenor de 
candeeiro. (Ilustração nossa, 
2014) 

 

Em 1933 Vasco Bensaúde adquiriu a Quinta do Tanque com o objetivo de transformá-

la num grande parque de recreio aberto ao púbico e integrado com o Hotel Terra 

Nostra, o que viria a acontecer no ano de 1936, após uma importante intervenção de 

requalificação. 
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Ilustração 139 – Postal do Parque Terra Nostra. (Espólio de M. 
A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 140 – Parque Terra Nostra. Piscina de água termal. 
(Raimundo, 2012, p. 109) 

O primeiro proprietário desta quinta foi Thomas Hickling, um abastado comerciante 

americano e vice-cônsul dos EUA, que se radicou na Ilha de São Miguel em 1769. 

Este proprietário seria o mentor de uma intervenção paisagística que marcaria o início 

de um novo percurso na conceptualização e na construção dos jardins em São Miguel 

(Albergaria, 2000, p. 7-8). Ao longo dos anos foram sendo introduzidas nesta quinta 

espécies exóticas originárias de muitos países e foi construída uma casa de veraneio 

e um grande tanque de recreio, no centro do qual existia uma pequena ilha, cuja 

ligação à margem se fazia por meio de uma ponte, razão pela qual ficou conhecida 

como a Quinta do Tanque. 

 
Ilustração 141 - Parque Terra Nostra, Candeeiro 
projetado por M. A. Vasconcelos. (Ilustração 
nossa, 2014)  

 

Ilustração 142 – Hotel visto do Parque Terra Nostra. 
(Ilustração nossa, 2014) 

Em 1848 a propriedade foi comprada pelo Visconde da Praia e Monforte que 

empreende diversas ampliações e remodelações (Albergaria, 2012b, p. 23), 

nomeadamente a construção de uma nova casa de arquitetura erudita e o redesenho 

do tanque, mais tarde transformado em piscina de água termal, após ser adquirida por 
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Vasco Bensaúde, que promoveu um importante projeto de remodelação, tendo 

contratado para o efeito o prestigiado jardineiro escocês John Maclnroy (Albergaria, 

2012b, p. 23). Manuel António de Vasconcelos colaboraria nessa intervenção como 

autor das peças de mobiliário urbano e iluminação. Os elegantes bancos e candeeiros 

trouxeram ao parque o toque da contemporaneidade. 

No âmbito da sua ação como diretor artístico da Sociedade Terra Nostra, Manuel 

António de Vasconcelos realizou ainda outras duas intervenções, para além das obras 

atrás referidas, que embora de mais pequena escala, tinham um importante contributo 

para o sucesso do plano de desenvolvimento turístico, incluindo-se neste subcapítulo 

uma referência às mesmas. 

A loja de informação, divulgação turística e venda de artesanato, denominada Bureau 

de Informação e Turismo (1934) consistiu na remodelação de um espaço localizado no 

piso térreo de um edifício situado no centro da cidade de Ponta Delgada. 

 

Ilustração 143 - Bureau de Informação e Turismo. (Autor 
desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

 

 

Ilustração 144 – Bureau de Informação e Turismo, decoração 
de interior, onde se pode ver ao fundo o painel de Domingo 
Rebelo, Os Emigrantes. (Autor desconhecido [19-], Espólio de 
M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

O projeto assinado por Vasconcelos focou-se na remodelação da fachada e decoração 

de interiores, que se pretendia espelho de uma modernidade sofisticada. Nos alçados, 

o revestimento em mármore preto no soco, assim como o lettering, acentuavam a 

horizontalidade da intervenção, em contraponto ao alinhamento vertical das ombreiras 

dos vãos e da esquina do edifício, ambas boleadas de modo a suavizar os seus 

contornos e revestidas com o mesmo material pétreo. Expressivas letras metálicas 

recortadas e sobrepujadas encaixavam-se entre delicadas linhas decorativas. As 

amplas montras em caixilhos de aço cromado de aro fino e as portas envidraçadas, 

permitiam ver o interior do estabelecimento, onde sobressaiam os expositores 

embutidos e espelhados, cuja iluminação acentuava reflexos e brilhos, ampliando 



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  139 

ilusoriamente o espaço. O espaço foi mobilado com várias peças com estrutura em 

tubo de aço, nomeadamente cadeiras e balcões. 

Manuel António de Vasconcelos participou ainda na remodelação de um alojamento 

existente no centro da cidade de Ponta Delgada em 1934, a Pensão Terra Nostra. 

Concebeu as peças de mobiliário que foram fabricados nas Oficinas de Pedro Lima de 

Araújo, assim como dos tapetes, passadeiras, cortinas e atoalhados, encomendados à 

Fábrica de Fiação e Tecelagem Micaelense (Ferreira, 1999, p. 168). Demostrava 

assim o seu reconhecimento pela qualidade da indústria local e a sua vontade em 

valorizar e perpetuar os modos de produção tradicionais. 

3.1.2. O MONTEPIO TERCEIRENSE  

Projetado em 1936 e inaugurado em 1939, o edifício do Montepio Terceirense foi 

concebido para ocupar um lote urbano de gaveto com duas frentes, de modo a tirar o 

melhor partido dessa circunstância (Afonso, 2006, p. 109).  

 

Ilustração 145 – Montepio Terceirense, aguarela de M. A. de Vasconcelos (1937). (Fernandes, 2006, p. 294) 
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O edifício possuía uma volumetria de dois pisos, na qual se destacava a torre cilíndrica 

posicionada na esquina do gaveto.  

O desenho das fachadas estabelecia um forte contraste com o contexto local já que 

comportava os temas correntes da arquitetura modernista, como sejam os vãos em 

comprimento de marcação horizontal, definindo faixas envidraçadas muito alongadas, 

que se contrapunham à verticalidade da torre, que por sua vez era reforçada pela 

presença de colunelos revestidos a mármore escuro.  

 

Ilustração 146 - Montepio Terceirense, 
pormenor da torre cilíndrica. 
(Fernandes; Janeiro, 2009, p. 65) 

 

 

Ilustração 147 - Montepio Terceirense, Interior do Piso 1. (Fernandes; Janeiro, 2009, p. 
65) 

O expressivo soco em pedra mármore de cor cinza escuro reforçava o embasamento. 

Muito comum nos projetos de Manuel António de Vasconcelos são as janelas de 

geometria circular tradicionalmente associadas ao imaginário da arquitetura naval.  

Este projeto denotava inspirações por determinados projetos de Adolf Loos (1896-

1931), nomeadamente o Edifício Michaelerplatz, Viena, (1911) (Gouveia, 2006, p. 

294).  

A planta, fluída e dinâmica, desenvolvia-se em leque a partir do eixo de composição 

definido pela esquina do imóvel, onde se situava a entrada principal e o átrio a partir 

do qual se organizava o esquema de distribuição.  
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Ilustração 148 - Montepio Terceirense, Planta Piso 0. 
(Fernandes, 2006, p. 294) 

 

 

Ilustração 149 - Montepio Terceirense, Planta Piso 1. 
(Fernandes, 2006, p. 294) 

O nobre mármore preto que revestia parcialmente o interior evocava um ambiente 

sóbrio e a expressiva escadaria que partia do átrio da entrada até ao primeiro andar 

seguindo uma diretriz curva gerava um espaço fluido e dinâmico. 

 

Ilustração 150 - Garagem da Ford Lusitana (1936), Rua 
Castilho (Demolida). (Leite, 2014) 

Diversos arquitetos testaram soluções para edifícios implantados em lotes com estas 

caraterísticas, incluído Porfírio Pardal Monteiro, que com grande mestria traçou em 

1932 o projeto da Garagem da Ford Lusitana (demolida), para um lote da Rua 

Castilho, em Lisboa.  

Destacam-se igualmente a arrojada Garagem do jornal O Comércio do Porto (1928 a 

1930) de Rogério de Azevedo14 (Ilustração n.º 59) e os projetos para as Estações de 

                                            
14

 Rogério dos Santos Azevedo (1898-1983) diplomado pela ESBAP em 1922, foi o autor de importantes 
obras de cariz moderno, com destaque para a garagem do Comércio do Porto. Assinou vários projetos 
das escolas primárias dos Centenários (1930-1933) e das Pousadas de Portugal, como foram os casos 
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Correios concebidos por Adelino Nunes (1903-1948) 15, designadamente o edifício do 

Estoril, que exibia um grande volume cilíndrico: 

[…] hall cilíndrico, em dois pisos, representa uma concepção dinâmica e não-

convencional dos espaços internos de público, que o mesmo autor procuraria depois 

levar às cidades da província nas numerosas estações de Correios que, de 35 a 48, 

com maiores ou menores limitações, conseguiu fazer chegar à fase de realização. 

(Portas, 2008, p. 183) 

 

 

Ilustração 151 – Estação dos CTT do Estoril, fachada. 
(Tostões, 2003, p. 188) 

 

 

Ilustração 152 - Estação dos CTT do Estoril, Planta do Piso 0. 
(Tostões, 2003, p. 188) 

 

No que refere às influências estrangeiras evocam-se a soluções de gaveto 

encontradas por Erich Mendelsohn (1887-1953) para os Amazéns Petersdorff, Breslau 

(1928) (Gouveia, 2006, p. 294) e de Auguste Perret (1874-1954) para a Garagem de 

Rue Ponthieu (1907), Paris (Tostões, 2009, p. 101). 

  

                                                                                                                                
da pousada de São Gonçalo, em Marão, Santo António de Serém e de São Lourenço, Serra da Estrela 
(Pedreirinho, 1994, p. 63).  
15

 Adelino Nunes (1903-1948) concluiu em 1927 a sua licenciatura na ESBAL e viajou pelos Estados 
Unidos da América e Argentina. Foi membro da Comissão Construtora do Novos Edifícios dos CTT, 
sendo o autor de inúmeras estações dos correios espalhadas pelo país durante as décadas de 30 e 40, 
nomeadamente Setúbal (1938), Barcelos (1938) e Funchal (1948) (Pedreirinho, 1994, p. 178). 
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3.1.3. A BARBEARIA GIL 

A proposta para a Barbearia Gil inseria-se no piso térreo de um solar oitocentista 

localizado no centro de Ponta Delgada e afirmava-se como uma nova imagem na 

cidade, contrastante com tudo o resto, através de uma linguagem escrita com novos 

códigos e materiais. Este estabelecimento seria alvo de diversas alterações e 

adaptações a novos usos, realizadas ao longo de décadas, que apagaram importantes 

características da proposta inicial, principalmente ao nível do espaço interior. 

Infelizmente foram cometidas adulterações que destruíram aspetos muito relevantes 

desta obra, onde, originalmente, a arquitetura de interior, o mobiliário e a iluminação 

exibiam um desenho modernista perfeitamente compatível com a linguagem utilizada 

na concepção das fachadas, conferindo grande coesão estilística a esta obra. 

Inaugurada em 1936, a Barbearia Gil marcava presença pela sua mundanidade e 

contemporaneidade, coexistindo lado a lado com o passado. Traduzia uma nova forma 

de intervir em edifícios históricos, com propostas que se caraterizavam por alterações 

significativas nas fachadas e dos espaços interiores, de modo a evidenciar as 

ocupações comerciais e serviços.  

 

 

Ilustração 153 - Barbearia Gil, vista geral do gaveto. (Fernandes, 
2006, p. 297) 

 

 

Ilustração 154 - Barbearia Gil, alçado nascente. (Fernandes, 
2006, p. 296) 

Poderá estabelecer-se uma relação entre este modo de atuação e o conceito de 

“cartaz publicitário”, uma vez que a intervenção era idealizada como um “cartaz” que 

revestia a superfície da fachada correspondente ao estabelecimento comercial, 

assumindo características particulares que o singularizavam, destacavam e 

promoviam. Este modo de atuação ainda pouco usual em Ponta Delgada era já 

utilizada no continente, em especial na capital, designadamente nas obras de 

remodelação de espaços comerciais realizadas em edifícios pombalinos. 
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Na época a ideia de fachada como veículo de promoção ganhava relevância, através 

da qual era possível fazer publicidade a um estabelecimento comercial, com recurso a 

elementos arquitetónicos vários, nomeadamente, revestimentos, grandes planos 

envidraçados, espelhos, elementos metálicos, néones e lettering de identificação.  

As denominadas “fachadas publicitárias” conquistavam cada vez mais expressão com 

a construção das grandes salas de cinema e teatro em Lisboa. O conceito “fachada 

publicitária” é abordado por Margarida Acciaiuoli no seu estudo sobre os Cinemas de 

Lisboa, designadamente no caso dos vários projetos que Cassiano Branco elaborou 

para o Éden – Teatro (1933), para descrever a sua fachada monumental, pensada e 

concebida para ser o suporte das grandes telas dos cartazes de promoção dos filmes 

(Acciaiuoli, 2012, p. 148). 

A concepção da primeira fachada considerada moderna em Portugal está atribuída a 

Jorge Segurado (Galvão, 2003, V. 3, Ref. Atelier n.º 38) na sua intervenção de 

remodelação da Loja Horácio Alves, Lda. realizada em 1933 no piso térreo de um 

prédio pombalino da Rua Augusta. Nesta obra predominavam os grandes panos de 

vidro das montras, os elementos metálicos, nomeadamente caixilhos de “aro fino” em 

alumínio, revestimentos em pedra mármore e letreiros constituídos por expressivos 

caracteres recortados que rematavam as fachadas (Galvão, 2003, V. 1, p. 187). Este 

modo de intervir marcaria um momento de mudança no ato de projetar que assentava 

no conceito de “fachada montra” (Galvão, 2003, V. 3, Ref. Atelier n.º 109). Os mesmos 

moldes seriam experimentados com criatividade no projeto realizado por Segurado em 

coautoria com António Varela (1903-1962) para a Farmácia Azevedo & Filhos (1937), 

no Rossio, em Lisboa.  

 

Ilustração 155 - Galeria UP (1933), Jorge Segurado. 
(Fernandes, 2011, p. 25) 
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Jorge Segurado recebeu várias encomendas de projetos de remodelação de espaços 

comerciais para a cidade de Ponta Delgada, entre os quais a Ourivesaria Frazão 

(1932) e a Livraria Minerva (1934).  

No caso específico do Café Central (1929) foi realizada uma intervenção de 

características modernistas, semelhante aos trabalhos realizados na Sucursal d’O 

Século (1932) e Galeria UP (1933) em Lisboa. O projeto deste café foi idealizado 

seguindo a linha estetizante Art Déco, no qual colaborou o pintor Domingos Rebelo, 

autor das telas que decoravam o interior, onde realçava o pavimento em mármore, as 

colunas azúis, o mobiliário policromo e a iluminação indireta dos tetos (Galvão, 2003, 

V.3, Ref. Atelier n.º 73).  

Reconhecem-se nestes diversos projetos inspirações várias, designadamente a loja 

«Simultanée» da pintora Sónia Delaunay, concebida por Gabriel Gulverkian para a 

Exposição de Artes Decorativas de Paris de 1925 (Galvão, 2003, p. 187), assim como 

o espírito da Bauhaus (Galvão, 2003, p. 191). 

A intervenção na Barbearia Gil previu a adição à fachada pré-existente de um novo 

revestimento em pedra mármore polida de cor clara, que sobressaia na aspereza 

negra da pedra basáltica do soco do solar oitocentista. As linhas sinuosas de contorno 

da faixa de mármore transmitiam a ideia de movimento e continuidade. O traçado dos 

vãos da barbearia manteve a mesma métrica das restantes portas e janelas de sacada 

do solar, apesar dos caixilhos possuírem material e desenho inovadores, 

proporcionando montras com generosas superfícies transparentes. No desenho dos 

caixilhos pautava-se a presença do círculo em contraponto à ortogonalidade da 

estrutura reticulada dos perfis em aço cromado de secção quadrada. 

A tradicional peça cilíndrica de riscas brancas e vermelhas de identificação de 

barbearia marcava a esquina do edifício e uma pequena montra interrompia a linha do 

imponente do cunhal em basalto. 

Revestida interiormente a espelhos, esta vitrine cortava, aparentemente, o cunhal, pois 

parecia subtrair-lhe matéria, pondo em causa a sua função estrutural, perceção esta 

que resultava de uma ilusão de ótica conseguida com recurso aos espelhos e pela 

generosa espessura do soco. 
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Nas fachadas destacavam-se ainda os caracteres modernos sobrepujados com a 

palavra Gil entre aspas construídos em tubo metálico de secção circular pintado de cor 

vermelha. 

Linhas curvas e sinuosas definiam os contornos do espaço interior, configurando 

expressivas esquinas côncavas e convexas, dando a ideia de movimento, para além 

de induzirem uma sensação de suavidade, tal como acontecia no Hotel Terra Nostra. 

 

Ilustração 156 - Barbearia Gil, pormenor da fachada. 
(Fernandes, 2006, p. 297) 

 

 

Ilustração 157 - Barbearia Gil, Interiores. (Fernandes, 2006, p. 
296) 

Os candeeiros suspensos lembravam os utilizados nos hangares fabris, levando-nos a 

deduzir que no imaginário deste autor estava presente o mesmo fascínio pelas 

máquinas e fábricas que dominou a sua época, para além ser um universo que lhe era 

muito próximo, dada a sua a profissão de engenheiro. 

A vontade em marcar a sua contemporaneidade, evitando o recurso a meras imitações 

do passado, entendidas com ações desprestigiantes para o património imóvel é 

evidente neste autor. Importa referir o facto de esta obra ser perfeitamente reversível, 

já que não destruiu nenhum dos elementos de valor patrimonial do edifício existente 

(Fernandes, 2006, p. 297). 
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3.2. A DIMENSÃO PRIVADA DA ARQUITETURA 

As habitações unifamiliares urbanas e de veraneio projetadas por Manuel António de 

Vasconcelos refletem o seu gosto pessoal, revelam a sua cultura arquitetónica, 

adquirida durante as viagens pela Europa e o modo como observava e interpretava as 

questões do habitar moderno, nos seus mais complexos aspetos, entre os quais as 

diversas dinâmicas da vida privada, as interações familiares, a sua noção de 

intimidade e o seu ponto de vista sobre as mudanças sociais em curso. “A arquitetura 

é expressão, manifestação de sentido. Um sentido verdadeiro, autêntico, que nasce na 

intimidade e na vivência do arquiteto” (Manoel, 2012, p. 151). 

Em termos formais encontram-se referências do modernismo internacional, surgindo 

pontualmente elementos classicizantes conciliados com os novos códigos linguísticos. 

Tradição e modernidade não são entendidas com valores opostos, mas sim 

complementares e construtores de uma arquitetura com identidade própria, capaz de 

se renovar e reinventar, de se integrar e transformar o território envolvente. 

A estrutura espácio-funcional destas habitações unifamiliares foi organizada de modo 

racional, estabelecendo um esquema de distribuição em planta com zonas funcionais 

distintas, normalmente tripartida em social, privada e serviços (Ramos, 2010,p. 339). 

Dispositivos de circulação articulavam as diversas unidades operativas, 

proporcionando a necessária integração ou, pelo contrário, a sua segregação. Foram 

concebidos para serem acontecimentos espaciais onde o movimento marcava o tempo 

e revelava perspetivas particulares da arquitetura interior e do exterior numa 

permanente redescoberta dos valores paisagísticos da envolvente e interação com o 

lugar. 

Le Corbusier propôs o conceito de “promenade architecturale” e definiu a sua 

terminologia (Ramos, 2010, p. 415), revolucionando o modo de projetar os elementos 

de circulação, nomeadamente escadas, rampas e galerias, que passam a ser 

integradas nos projetos da habitação burguesa. 

“A promenade significa a experiência temporal no interior de um edifício que é 

registada pelo habitante, como uma unidade espacial e conceptual; trata-se de um 

conceito que está articulado com a concepção, paralela, de Le Corbusier da relação 

dialética, entre forma platónica e o acidente empírico […]”. (Apud Ramos, 2010, p. 415) 
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A reformulação das questões do habitar moderno, de modo racional e pragmática 

(Tostões, 1997, p. 370), assentou em múltiplas premissas, entre as quais a 

proclamada “casa como máquina de habitar”, divulgada por Le Corbusier (Ramos, 

2010,p. 711). A ideologia e a estética associada às máquinas e à produção industrial 

inspiraram a construção do espaço doméstico, que passou a ser esquematizado com 

grande racionalidade, com o objetivo de otimizar as vivências e as inerentes tarefas do 

quotidiano. O desejo de reduzir os custos da produção industrial estendeu-se à 

construção das habitações, inspiradas pelas utopias sociais que ansiavam pela 

melhoria das condições de vida para toda a população e pelo direito a uma habitação 

de qualidade, com boas condições de segurança e salubridade. 

Na conceptualização da habitação introduzem-se aspetos já testados na arquitetura 

naval, onde a gestão criteriosa do espaço, designadamente das suas “células”, 

destinava-se a responder a elevados padrões de conforto e eficácia em áreas, por 

norma, muito reduzidas (Tostões, 1997, p. 133). 

Manuel António de Vasconcelos assinou três projetos de moradias isoladas em lote 

urbano, a casa Manuel António de Vasconcelos, a casa Dr. M. Friedmann e a casa A. 

Machado de Faria e Maia (não construída). Concebeu o projeto de uma moradia de 

veraneio em prédio rústico, a casa Carlos Bicudo (1939), na Vila de Lagoa. Projetou a 

remodelação parcial de habitação unifamiliar inserida em lote urbano de frente 

contínua, a casa Tibério Ramos (1943) e a alteração da fachada da casa de veraneio 

de Albano da Ponte, situada nas Furnas (1934).  
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3.2.1. LOTE URBANO ISOLADO - CASA MANUEL ANTÓNIO DE 

VASCONCELOS 

Em 1939 Manuel António de Vasconcelos projetou e construiu a sua casa num lote 

urbano situado na Avenida Gaspar Frutuoso, no centro de Ponta Delgada. Uma 

moradia unifamiliar isolada, posicionada num ponto alto do terreno relativamente à rua, 

rodeada por um jardim. A fidelidade para com o reportório modernista evidenciava-se 

nos aspetos formais e funcionais casa, cujo desenvolvimento partiu de dois princípios 

fundamentais, panorâmica e exposição solar.  

 

Ilustração 158 – Casa Manuel António de Vasconcelos. 
(Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 159 – Casa Manuel António de Vasconcelos. 
(Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

A morfologia da casa era composta por vários volumes justapostos que geravam um 

edifício de contorno complexo, assumidamente plástico, enfatizado pelo volume 

cilíndrico que quebrava a rigidez da composição. 

 

Ilustração 160 – Casa Manuel António de Vasconcelos, Alçado 
principal, nascente. (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

 

 

Ilustração 161 – Casa Manuel António de Vasconcelos, alçados 
sul, norte e poente. (Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

Os alçados, distintos entre si, apresentavam composições assimétricas, concebidas 

em relação direta com o traçado em planta, exibindo polimorfia de vãos e planos 

escalonados que se definiam a partir dos terraços. Portas e janelas variavam em 

dimensão e geometria, obedecendo a uma hierarquia, surgindo desde as categóricas 
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janelas em comprimento, horizontal e vertical, aos envidraçados de menor dimensão 

de secção circular. 

No alçado principal, a nascente, o envidraçado em comprimento, estendia-se ao longo 

do perímetro do volume cilíndrico, desmaterializando-o. Proporcionava uma visão 

panorâmica de 180 graus a partir do interior da sala comum, permitindo a continuidade 

espacial para o exterior de amplo enquadramento paisagístico, que se estendia desde 

cidade à Serra de Água de Pau e à imensidão do mar. 

Esta janela horizontal poderá ser entendida como herdeira da bow window16, que se 

caracterizava pela sua forma saliente e envidraçada localizada geralmente no espaço 

central da casa (Ramos, 2010,p. 84). Este elemento foi explorado por Victor Horta na 

Casa Tassel (1893) em Bruxelas, onde surgia associada à sala de estar e ao espaço 

de trabalho (Benevolo, 2009, p. 276). 

 

Ilustração 162 – Alçado sul. (Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM)  

 

Ilustração 163 – Alçado norte. (Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM) 

Originalmente a sala comum era parcialmente coberta por uma laje plana, que permitia 

definir um amplo terraço semicircular. No alçado sul havia uma varanda de uso 

exclusivo do quarto principal. A utilização das tradicionais coberturas inclinadas, 

constituídas por estruturas em madeira e revestimento em telha cerâmica de canudo, 

em articulação com os dois terraços, comprova, uma vez mais, a vontade integrar esta 

obra no território envolvente. 

                                            
16

  A bow Window é uma janela saliente que possui uma estrutura curva, normalmente com quatro a cinco 
folhas, criando uma superfície cilíndrica, sendo acompanhada pelo plano da parede na qual está inserida. 
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Ilustração 164 – Alçado poente. (Espólio de M. A. 
Vasconcelos, Cortesia de AMFM)  

 

Ilustração 165 – Corte AB. (Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM) 

A casa possuía duas entradas independentes, uma de acesso ao vestíbulo e a outra 

de serviço, localizada na cozinha. A entrada principal assumia uma posição de 

destaque, conferida pelos vários elementos arquitetónicos presentes, entre os quais a 

escada lateral de acesso, a pala de resguardo e o candeeiro de teto. 

 

Ilustração 166 – Entrada principal. 

(Ilustração nossa, 2015)  

 

Ilustração 167 – Perspetiva da entrada. (Autor desconhecido [19-

], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de AMFM) 

A organização funcional desta habitação foi pensada ao detalhe, numa habilidosa 

gestão da vida doméstica. O esquema de distribuição em planta caracterizava-se pela 

existência de três zonas distintas, social, privada e serviços, integradas e segregadas 

na justa medida, através de espaços de distribuição, que articulavam os diferentes 

compartimentos.  

O dispositivo central de distribuição definia-se pelo conjunto constituído pelo vestíbulo, 

ampla escada e o átrio do primeiro piso, abundantemente iluminado pela janela 

vertical situada no alçado norte, sendo um espaço carismático da casa. Ao longo deste 

percurso percebe-se o valor atribuído ao movimento e às diversas perspetivas, 

consagrado na “promenade architecturale” (Ramos, 2010, p. 106). 
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Ilustração 168 – Planta Piso 0. (Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM) 

 

 

Ilustração 169 – Planta Piso 1. (Espólio de M. A. Vasconcelos, 
Cortesia de AMFM) 

O amplo vestíbulo comunicava com a escada, copa, sala comum e ainda um 

compartimento ao qual se podiam atribuir múltiplas funções, tais como escritório ou 

sala de visitas. Esta divisão polivalente é uma herança da típica composição 

residencial burguesa de finais de oitocentos. Normalmente utilizada como escritório, 

consultório ou sala de visitas, podia também ser convertida num compartimento 

utilizado como prolongamento da vida familiar. Funcionava como um filtro, garantindo 

a desejada reserva relativamente ao restante espaço doméstico.  

 

Ilustração 170 – Vestíbulo. Mobiliário fixo - bengaleiro. 
(Ilustração nossa, 2015)  

 

Ilustração 171 – Vestíbulo e 
escada de acesso ao 1.º andar. 
(Ilustração nossa, 2015) 

No vestíbulo a sua função de espaço de receção evidenciava-se no mobiliário fixo, um 

bengaleiro com espelho, desenhado por Vasconcelos. O pavimento em pedra 

mármore destacava-o dos compartimentos adjacentes, com acabamentos em madeira 

e em mosaico cerâmico no caso da copa. 
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Ilustração 172 – Escada e janela vertical 
do alçado norte. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 173 – Hall, galeria do 1.º Andar e ao fundo janela circular 
de inspiração naval. (Ilustração nossa, 2015) 

A copa era um elemento de articulação dos vários compartimentos contíguos e de 

transição entre a área social e de serviço. Comunicava com a sala de jantar, vestíbulo 

e restantes serviços, designadamente cozinha, quarto de empregada com casa de 

banho privativa e uma despensa, cuja área aproveitava o desvão da escada. 

A sala comum era o espaço social por excelência, de partilha e encontro, onde a 

lareira, estrategicamente localizada na zona de estar, convidava à reunião. As zonas 

de estar e de jantar estavam individualizadas por um amplo vão, que garantia a 

continuidade espacial.  

 

 

Ilustração 174 – Sala comum, zona de estar. (Autor 
desconhecido [19-], Espólio de M. A. Vasconcelos, Cortesia de 
AMFM) 

 

 

Ilustração 175 – Sala comum, zona de jantar, pormenor de 
armário encastrado. (Ilustração nossa, 2015) 

 

No primeiro andar situavam-se os quartos e uma instalação sanitária, sendo o acesso 

aos mesmos gerido por um grande átrio, com uma galeria junto à escada. Este átrio 

comunicava com o terraço nascente e era um espaço com dupla função, circulação e 

estadia, pelas suas generosas dimensões e boa iluminação natural garantida pelo vão 

vertical da escada e pela janela circular do alçado nascente.  
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Reflexo de quem a habitava, esta casa foi pormenorizada ao detalhe, sendo evidente 

o valor plástico dos vários elementos, destacando-se o mobiliário fixo e encastrado, 

designadamente o bengaleiro, o armário embutido da sala de jantar e a lareira, assim 

como portas, puxadores, varandins e corrimões. O desenho das guardas dos terraços 

seguia o imaginário dos transatlânticos, assim como o armário encastrado da sala de 

jantar.  

 

Ilustração 176 – Projeto paisagístico, incluindo tanque e fonte 
escultórica em forma de rã. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 177 – Fonte escultórica em forma de rã. (Ilustração 
nossa, 2015) 

 

No projeto paisagístico realçava o grande tanque coroado por uma escultura 

representando uma rã, que silenciosamente venerava o extenso espelho de água. 

Este elemento escultórico foi concebido por Manuel António de Vasconcelos e era 

originalmente construído em betão. Inspirava-se num dos temas naturalista que se 

tornou símbolo iconográfico da obra artística de Rafael Bordalo Pinheiro que este autor 

muito apreciava. 
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3.2.2. LOTE URBANO DE FRENTE CONTINUA - CASA TIBÉRIO RAMOS 

A intervenção realizada em 1943 nesta casa situada no centro de Ponta Delgada foi 

pontual e consistiu numa interessante remodelação das fachadas principal e posterior, 

que passaram a exibir uma feição modernista, que se repercutiu no interior da casa, 

originando novos espaços e vivências, como o caso do mezanino, construído no lado 

interno do vão vertical que iluminava a escada. 

Para a fachada principal desta residência inserida em lote urbano, cingida à matriz 

tradicional, de frente contínua, Vasconcelos traçou uma composição simétrica, sendo 

o seu eixo marcado por um vão vertical que se aproxima da bay window17. Este vão 

reforçava a verticalidade da fachada, assinalava a porta de entrada do edifício e 

garantia a iluminação natural da escada.  

 

Ilustração 178 - Casa Tibério Ramos. (Ilustração Nossa,2014) 

A bay window foi utilizada por Cassiano Branco em vários projetos que concebeu para 

prédios de rendimento, realçando-se no entanto o Éden-Teatro, onde este modelo de 

vão era um elemento arquitetónico preponderante da imponente fachada, assinalando 

o eixo de simetria (Portas, 2008, p. 181). 

                                            
17

  A bay window possui normalmente três folhas, podendo o envidraçado central ter uma largura superior 
em relação aos laterais e gera uma superfície prismática. 



A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  156 

Na casa Tibério Ramos a escada estabelecia a ligação vertical entre os três pisos e 

Vasconcelos transformou-a num acontecimento espacial, acrescentando ainda uma 

maior eficiência à organização espácio-funcional da habitação.  

A vontade de inovar revelava-se na utilização do tijolo aparente no revestimento do 

embasamento da fachada principal, já que a pedra basáltica era o material 

tradicionalmente utilizado nos socos, cunhais, molduras dos vãos e nos elementos 

decorativos da arquitetura tradicional açoriana. Vários arquitetos fizeram uso das 

potencialidades plásticas do tijolo aparente, entre eles, Keil do Amaral no seu projeto 

para a Escola Primária da Fábrica da Secil (1940) e Ruy d’Athouguia revestiu os 

planos salientes da Escola do Bairro de São Miguel (1949) com o mesmo material, 

assim como Jorge Segurado integrou o tijolo vidrado de cor verde nos amplos panos 

das fachadas da Casa da Moeda (Tostões, 1997, p. 142-143). 

 
Ilustração 179 - Janela vertical e mezanino. 
(Ilustração nossa, 2014) 

 

 
Ilustração 180 – Interior, pormenor de remate de degraus da 
escada. (Ilustração nossa, 2014) 

A concepção dos vãos, designadamente as suas dimensões e localização, 

obedeceram às funcionalidades internas dos compartimentos que lhe estavam 

associados e às dinâmicas que se pretendiam estabelecer entre a vida doméstica e o 

exterior. O dimensionamento dos vãos dependeu do grau de exposição solar e 

pública. Ao nível do piso térreo, os vãos do alçado fronteiro à rua, de marcação 

longitudinal, estavam posicionados numa cota elevada relativamente ao passeio para 

permitir o necessário resguardo em relação à via pública e os amplos envidraçados do 

segundo e terceiro piso proporcionavam a adequada iluminação natural dos respetivos 

compartimentos. 
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O projeto de remodelação desta casa incluiu ainda a construção de uma instalação 

sanitária ao nível do primeiro andar a tardoz.  

A intervenção paisagística realizada no logradouro determinou o traçado de percursos 

e de uma zona de estar, que incluía um pequeno tanque, o que contribuiu para ampliar 

a espacialidade e as vivências no espaço exterior da casa. 

3.2.3. LOTE RÚSTICO - CASA CARLOS BICUDO (CASA DO PICO) QUINTÃ, 
LAGOA 

Numa placa existente logo após a entrada na casa Carlos Bicudo encontram-se 

inscritas as palavras proferidas pelo escritor Armando Cortes-Rodrigues aquando da 

sua visita no verão de 1943. 

Louvado Deus na Beleza 

que cabe num só olhar, 

dos altos cimos da serra  

até aos longes do mar. 

Construída em 1939, esta casa de veraneio, também conhecida como Casa do Pico, 

situava-se no alto de uma encosta fronteira ao mar, num contexto paisagístico 

privilegiado, com uma panorâmica que se prolongava da serra ao omnipresente 

horizonte oceânico e de onde se avistavam Ponta Delgada e a então Vila de Lagoa. 

Altaneira e isolada como um farol, a casa possuía uma torre de configuração cilíndrica 

que se desenvolvia por dois pisos, destacando-se do volume simples e térreo, 

atenuando a rigidez do conjunto. 

Poderá ser considerada um caso particular na obra arquitetónica de Manuel António 

de Vasconcelos pela sua aparência formal de feição mais tradicionalista, sem falsa 

rusticidade, marcada pela incorporação de elementos codificados da “Casa 

Portuguesa” (Ramos, 2010, p. 371), nomeadamente o alpendre, o beiral e as 

tradicionais coberturas telhadas. Estas opções projetuais deveram-se provavelmente 

ao gosto do cliente, mas foi seguramente um exercício de reinterpretação dos valores 

da arquitetura tradicional, assente na premissa de harmonizar a integração da casa 

com o lugar, um lote rústico localizado nos arredores da Vila de Lagoa.  
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A influência modernista revelava-se na utilização da janela horizontal em comprimento, 

nas superfícies lisas despojadas de ornamento e pintadas de branco, que 

contrastavam com o azul vivo das portas e caixilhos, nas delicadas linhas dos perfis 

metálicos das guardas da escada exterior de acesso à torre-mirante, no traçado 

sinuoso dos degraus que antecediam o alpendre e nas janelas de recorte circular de 

inspiração naval. No segundo piso da torre-mirante situava-se o espaço de trabalho, 

um compartimento autónomo da casa, com entrada independente através de uma 

escada exterior que se demarcava do volume compacto da edificação. Sendo o local 

mais isolado da casa e com uma excelente fruição de vistas, este era também um 

lugar de contemplação, reflexão e recolhimento. 

 

 

 

Ilustração 181 - Casa Carlos Bicudo. (Ilustração nossa, 2014) 
 Ilustração 182 - Casa Carlos Bicudo. Alçados sul e poente. 

(Ilustração nossa, 2014) 

As casas torreadas adquiriram na arquitetura micaelense um lugar de destaque. As 

origens desta tipologia encontram-se em três temas distintos, a casa-torre medieval do 

norte de Portugal Continental, as torres características das cidades italianas medievais 

e a torre-mirante de tradição árabe (Caldas, 2008, p. 156). 

A aparência formal exterior de gosto tradicionalista coexistia com o compromisso para 

com os cânones modernos no que se refere à estrutura espácio-funcional, 

rigorosamente planificada. Nesta casa de férias, destinada a estadias de curta 

duração, o espaço disponível foi criteriosamente gerido de modo a integrar o essencial 

e maximizar o aproveitamento de todas as áreas previstas no programa. A cozinha 

desempenhou um papel fundamental no esquema de distribuição em planta, sendo o 

dispositivo central na organização da casa, a partir do qual se estruturaram três 

conjuntos funcionais distintos, social, privado e serviços, que se interligavam através 

dos espaços de circulação. A cozinha desempenhava o papel de epicentro da vida 
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doméstica, como aliás era tradição na habitação popular onde, desde sempre, esse 

compartimento constituía o cerne da casa (Caldas, 2008, p. 15). 

 

Ilustração 183 – Sala comum, zona de estar, janela em 
comprimento virada a poente. (Ilustração nossa, 2014)  

 

Ilustração 184 – Sala comum, vão de transição entre a zona 
de estar e a de jantar. (Ilustração nossa, 2014) 

A zona social composta pelo espaço comum, contínuo, que integrava as zonas de 

estar e de refeições, cujas áreas se articulavam e particularizavam através de um 

amplo vão e pela diferenciação dos pavimentos, madeira na sala de estar e lajetas de 

pedra mármore, compondo um padrão xadrez cinza escuro e branco, na sala de 

jantar. Este era também o espaço de receção da casa, com entrada através do 

alpendre. A decoração da sala de estar abrangia uma estante fixa em madeira, que se 

conjugava com a lareira em tijolo aparente. A janela em comprimento da sala de estar 

abria-se para a perspetiva mais cenográfica da paisagem, assim como os 

envidraçados da sala de jantar recortados no volume cilíndrico. 

 

Ilustração 185 – Sala de estar, lareira e estante embutida. 
(Ilustração nossa, 2014)  

 

Ilustração 186 – Sala comum, vão 

de separação entre zona de estar e 
de jantar. (Ilustração nossa, 2014) 

O espaço privado, onde se situavam os quartos, instalação sanitária e arrumos, 

distribuía-se em comprimento, devidamente resguardado da zona social e da área de 

serviço. Na cultura espacial contemporânea o corredor passou a ser entendido como 
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um sinal de má gestão e desperdício de espaço (Ramos, 2010, p. 376), sendo 

preterido em benefício de outros dispositivos de circulação que conquistavam 

interesse, tais como escadas, rampas e galerias. Contudo, na casa Carlos Bicudo, 

este elemento de circulação foi utilizado no projeto, numa redescoberta das suas 

potencialidades, entre elas o intimismo pretendido para a zona privada. O quarto 

principal possuía uma ligação interna ao compartimento contíguo, o que acrescentava 

polivalência a estas duas divisões. 

 

Ilustração 187 – Cozinha, Armários fixos. (Ilustração nossa, 
2014) 

O conjunto funcional de serviço incluía a cozinha, servida por uma entrada 

independente, o quarto de empregada, instalação sanitária e despensa. Um aspeto a 

realçar no que se refere aos dispositivos de articulação e de segregação são as três 

antecâmaras existentes entre a cozinha, que se constituía como elemento nuclear, e a 

zona social, zona privada e restantes serviços. Estas antecâmaras funcionavam como 

espaços de transição e minimizavam a propagação de fumos, cheiros e ruído.  

A cozinha foi programada para permitir a realização das várias tarefas inerentes à vida 

doméstica de forma eficaz e incluía uma zona de refeições. O mobiliário fixo, a mesa e 

respetivas cadeiras foram conceptualizados por Manuel António de Vasconcelos como 

sendo parte do todo arquitetónico. É reconhecível a aproximação aos estudos 

desenvolvidos a partir de 1926 por Margarete Schutte-Libotzky (1897-2000) que 
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resultaram na proposta de diagramas para a denominada Frankfurt Kitchen. Inspirados 

nas linhas de montagem da produção industrial (Milheiros, 2002, p. 74), estes 

esquemas simulavam o movimento e as relações entre as diversas áreas com o 

objetivo de otimizar o espaço da cozinha e a sua articulação com a zona de refeições 

(Ramos, 2010, p. 377). 

 

Ilustração 188 – Vista exterior, 
virada a poente. (Ilustração 
nossa, 2014)  

 

Ilustração 189 – Alçados sul e 
poente. (Ilustração nossa, 
2014)  

 

Ilustração 190 - Vista exterior 
do alçado sul e escadaria de 
acesso ao patamar da piscina. 
(Ilustração nossa, 2014) 

A procura de uma simbiose com o lugar e o compromisso entre a tradição e o 

moderno conferiram a esta casa uma espacialidade própria, capaz de estabelecer 

diferentes graus de relação com a envolvente. A racionalidade presente na 

estruturação do espaço doméstico, com a sectorização de funcionalidades, permite a 

coexistência harmoniosa das múltiplas vivências do quotidiano e preserva a 

intimidade, em paralelo com o convívio e o lazer. Esta casa revela um perfeito 

entendimento sobre as questões do habitar moderno e a cultura espacial 

contemporânea. 
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A obra arquitetónica de Manuel António de Vasconcelos 

Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros  163 

4. DAR FUTURO AO PASSADO. UM LUGAR DE MEMÓRIA 

No âmbito da disciplina Projeto III, do 5.º Ano da Licenciatura em Arquitetura da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Lusíada desenvolveu-se o projeto de 

requalificação e reabilitação da Quinta das Rosas. 

Situada na freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais, esta quinta há muito que 

perdeu a relevância de outros tempos, encontrando-se parcialmente abandonada, 

sentenciada por um crescimento urbanístico desordenado e especulativo, que não 

soube respeitar a herança histórica de um legado que faz parte do património e da 

identidade de Carcavelos.  

 

Ilustração 191 – Quinta das 
Rosas, Carcavelos. (Ilustração 
nossa, 2009)  

 

Ilustração 192 – Quinta das 
Rosas, Carcavelos. (Ilustração 
nossa, 2009)  

 

Ilustração 193 – Quinta das 
Rosa. Perspetiva do poço. 
(Ilustração nossa, 2009) 

A exploração agrícola ali praticada está muito abaixo as reais capacidades da quinta, 

cultivando-se apenas pequenas hortas e pomar para consumo particular. Existem 

também espécies arbóreas ornamentais, nomeadamente duas magnólias plantadas 

junto ao grande poço que abastece a quinta. Trata-se de um elemento arquitetónico de 

relevo na quinta, que se caracteriza por uma construção torreada coroada por ameias 

e merlões. 

Considerando a necessidade de valorização e salvaguarda da Quinta das Rosas, 

assim como a vontade de perpetuar para as gerações futuras um dos elementos que 

faz parte da memória coletiva da sua população, entendeu-se fundamental a 

reabilitação e requalificação deste espaço.  

Paralelamente verificou-se a existência de uma carência em termos de espaços 

urbanos destinados a atividades lúdicas, de lazer e culturais no núcleo histórico da 

freguesia de Carcavelos, pelo que o projeto em causa comporta um programa 

extenso, capaz de gerar novas valências. 
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Prevê-se a proteção e a valorização do meio natural, assim como das atividades 

tradicionais, com o recurso às infraestruturas necessárias ao desenvolvimento da 

atividade agrícola, propondo-se a inclusão de hortas ecológicas. 

Paralelamente pretende-se dotar este espaço de um novo equipamento, não só de 

apoio à exploração agrícola, como também um espaço destinado a atividades culturais 

e lúdicas. 

O poço localizado no centro da quinta foi o elemento gerador da proposta a partir do 

qual se organizou todo o programa. Para reforçar a sua presença, concebeu-se uma 

galeria sobrelevada, sustentada por uma série de pilares em madeira de secção 

circular, semelhantes a troncos de árvores, que remetem o nosso imaginário para a 

ideia de floresta.  

 

Ilustração 194 – Esquisso. Desenvolvimento da proposta em 
torno do elemento centra, o poço. (Ilustração nossa, 2009)  

 

Ilustração 195 – Esquisso. Conjugação da galeria sobrelevada 
com o corpo longitudinal. (Ilustração nossa, 2009) 

 

 

Ilustração 196 – Esquisso. Perspetiva da galeria. À direita as 
faixas no terreno destinam-se às hortas, limitadas nos topos 
por um murete/banco. (Ilustração nossa, 2009)  

 

Ilustração 197 – Esquisso. Perspetiva da praça onde se situa 
o poço, anfiteatro e praça à cota do piso -1. (Ilustração nossa, 
2009) 
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Por sua vez, a criação desta galeria sobrelevada baseia-se no arquétipo da casa na 

árvore, elemento que habita o imaginário das primeiras idades, transversal a todas as 

gerações. O material primordial é a madeira, que está presente no revestimento em 

ripas verticais da galeria e nos pilares que a sustentam.  

 

Ilustração 198 – Planta de implantação (s/escala). (Ilustração 
nossa, 2009) 

 

 

Ilustração 199 – Planta do Piso 0. (Ilustração nossa, 2009) 

 

 

Ilustração 200 – Planta do Piso 1. (Ilustração nossa, 2009) 

 

 

 

 

Ilustração 201 – Planta do Piso -1. (Ilustração nossa, 2009) 

O acesso à galeria é feito exclusivamente pelo volume paralelepipédico, que se 

desenvolve longitudinalmente no território, no qual se concentra grande parte do 

programa.  

No piso -1 situa-se um espaço comercial destinado a merceeira, onde se pretende 

comercializar os produtos agrícolas produzidos na quinta. A loja é servida por uma 

instalação sanitária e vestiário, reservados aos funcionários. À saída da loja localiza-se 

uma praça coberta, destinada à realização de feiras e exposições temporárias. 
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O piso 0 possui uma sala multiusos, à qual estão associados os gabinetes de projeção 

e de tradução simultânea, assim como uma cafetaria e respetiva copa. É neste piso 

que se situa a receção, assim como vários espaços de apoio, como sejam bengaleiro, 

instalações sanitárias, instalações técnicas e arrumos. 

 

Ilustração 202 – Corte AA’. (Ilustração nossa, 2009) 

No Piso 1 localiza-se a galeria que circunscreve a praça onde se situa o poço que 

abastece a quinta. Este espaço funciona como mirante e zona de estadia, pelo que se 

prevê a colocação de mobiliário fixo. 

O dispositivo central de circulação é formado por átrios e pelas ligações verticais entre 

os três pisos do edifício. Este espaço de distribuição é preponderante no projeto, 

caraterizando-se por amplas escadas e galerias, assim como pelo triplo pé direto. O 

edifício é servido por um elevador. 

O corpo paralelepipédico possui cobertura em terraço ajardinada. Os seus amplos 

vãos distribuem-se de forma ritmada, gerando uma sequência de cheios e vazios, e 

possuem painéis deslizantes em ripas de madeira.  

 

Ilustração 203 – Corte BB’. (Ilustração nossa, 2009) 

A galeria e os pilares que a sustentam atribuem a característica de pátio ao espaço 

que encerram, que abriga o poço. Os pilares da galeria assemelham-se a troncos de 

árvores, distribuindo-se de forma “aparentemente” aleatória, simulando a cadência 

com que se sucedem as árvores de um bosque. Em determinada direção podemos 

adivinhar uma clareira, mas se o nosso olhar se desviar uns poucos graus, vemos uma 

densidade de “troncos” que nos restringe o caminho.  
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O revestimento da galeria em fasquiado de madeira filtra a luz, tal com as folhas e os 

ramos o fariam, criando contrastes de luz e sombra. 

 

Ilustração 204 – Alçado Sul. (Ilustração nossa, 2009) 

 

  

Ilustração 205 – Alçado Norte. (Ilustração nossa, 2009) 

O espaço exterior comporta também um programa variado que inclui um anfiteatro, 

duas praças, sendo uma situada no Piso -1, contígua ao anfiteatro e ao espaço 

coberto, que se destina a múltiplas atividades, nomeadamente feiras e exposições. 

Existe ainda uma rampa de acesso a esta praça. 

 

Ilustração 206 – Alçado Nascente. (Ilustração nossa, 2009) 

A segunda praça, na qual se localiza o poço, é um espaço circunscrito pelos pilares 

que sustentam a galeria mirante e é contígua à cafetaria. 

 

Ilustração 207 – Alçado Poente. (Ilustração nossa, 2009) 

Foram projetados vários patamares de estadia e percursos, cujo traçado obedeceu a 

uma hierarquia de valores. Os percursos mais amplos são os mais evidentes, e 

conduzem às entradas principais e aos locais de maior concentração de pessoas. Os 

restantes, mais discretos, são os acessos aos espaços ajardinados, às hortas, assim 

como um circuito que abrange toda a zona limítrofe da quinta.  
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Ilustração 209 – Corte DD.’ (Ilustração nossa, 2009) 

 

 

Ilustração 210 – Alçado Nascente. Perspetiva geral da Quinta das Rosas. (Ilustração nossa, 2009) 

Os locais de maior reclusão são as hortas, o pomar, os relvados e jardim, onde estão 

plantadas as árvores ornamentais. A concepção destes espaços foi pensada para 

conduzirem a uma maior dispersão dos utentes, ao contrário das duas praças atrás 

referidas, para assim permitir a existência de locais na quinta que ofereçam maior 

privacidade e recolhimento. 

Paralelamente foi criado um espaço totalmente independente e destinado 

exclusivamente aos concessionários das hortas e que possui um gabinete, instalações 

sanitárias, vestiário, balneário e arrumos de apoio à atividade agrícola. 

Dentro da quinta existem lugares de estacionamento para utentes em geral (11 

lugares) e para utentes com mobilidade reduzida (2 lugares). Há também um espaço 

reservado a bicicletas. 

 

 

  

 

Ilustração 208 – Corte CC’. (Ilustração nossa, 2009) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Manuel António de Vasconcelos foi um homem com uma visão da vida universalista, 

que desejou marcar a contemporaneidade no lugar onde nasceu, não por razões 

narcisísticas, mas motivado pela vontade de modernização e de progresso.  

Conseguiu ver a arquitetura para além do desenho do edifício, compreendendo o seu 

significado cultural, social e artístico.  

A sua obra manifesta uma cultura arquitetónica com referências modernistas e Art 

Déco, uma atitude crítica e a dose certa de utopia, que se consubstanciou na 

motivação necessária para enfrentar as dificuldades do seu tempo, vencer obstáculos 

e perspetivar mudanças, contribuindo de forma direta e dinâmica para o 

desenvolvimento sustentável do território onde interveio. 

Foi audaz na vontade de inovar e o seu trabalho demonstra esse desejo de 

renovação. Mostrou empenho social e cívico na luta pela defesa da autenticidade da 

criação arquitetónica. 

Entendeu que a imitação da arquitetura do passado se traduzia na anulação da 

expressão da sua geração e contemporaneidade, contribuindo para o empobrecimento 

do património arquitetónico, que ao longo do tempo as várias gerações vão 

construindo, símbolo da sua identidade e o seu legado para as gerações futuras. 

Dotado de um talento multifacetado, o seu percurso de vida é representativo da 

identidade cultural dos açorianos (de que falava Vitorino Nemésio), marcada pela 

eterna dualidade de vivências dentro e fora da ilha mater, motivada pela necessidade 

de sair para conhecer o mundo e as suas infinitas realidades e o desejo de regresso 

ao que é familiar. 

Motivado pela curiosidade de querer saber mais e pela vontade de fazer melhor, este 

autor apresentou propostas arquitetónicas absolutamente inovadoras no contexto 

local. A sua atitude revela inteligência, músculo e sensibilidade, a par da fidelidade 

para com a modernidade do seu tempo. Dotado de uma capacidade de trabalho 

notável, tornou possível a concretização das ideias sonhadas e trouxe o espírito 

internacional da Europa até ao seu limite oriental. 
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Produziu obras entre 1933 e 1952, concentrando-se a maioria na primeira década 

deste período. A sua atividade profissional como engenheiro, durante a qual exerceu o 

cargo de diretor da Fábrica do Açúcar de Santa Clara, e a sua morte prematura aos 53 

anos, foram factores que muito provavelmente limitaram o número total de projetos de 

sua autoria.   

Durante a sua migração cultural, realizada entre 1925 e 1930, teve a oportunidade de 

contactar com a contemporaneidade europeia, nomeadamente com as vanguardas 

artísticas. Este período foi fundamental sua vida, tendo contribuído para alargar 

horizontes e apreender influxos que se revelaram decisivos na definição da sua obra 

arquitetónica, caraterizada pela pureza formal, aleada ao funcionalismo. As influências 

desta etapa da sua vida estão muito presentes nos trabalhos que produziu em 

diversas áreas, desde a arquitetura, ao design de mobiliário e design gráfico.  

Nas constantes que identificamos na sua obra arquitetónica encontramos os vários 

signos referenciados ao modernismo, como sejam os volumes geométricos puros, cuja 

leitura se clarifica com o recurso a coberturas em terraço e superfícies lisas, 

integralmente rebocadas, sem socos, molduras ou cornijas. Nas composições 

morfológicas, agregou volumes geométricos de diversas formas, de modo a gerar 

edifícios de contorno complexo. O recurso à planta livre, proporcionada pela sua 

condição independente do esqueleto estrutural, permitiu criar amplos espaços 

interiores e a utilização de vãos de grandes dimensões. 

Na definição morfológica das superfícies exteriores, assim como interiores, utilizou 

arestas vivas e arredondadas, consoante a intensão projetual. A primeira para 

clarificar a leitura dos volumes puristas e a segunda com a intensão de suavizar os 

contornos e criar a ideia de continuidade e movimento. Nos interiores encontramos 

muitas situações de arestas arredondas, que coadjuvadas pelas finas e sinuosas 

linhas das guardas metálicas e dos corrimões ou ainda pelas alhetas dos lambrins, 

sugerem a ideia de continuidade e movimento, gerando espaços dinâmicos. 

Nos seus projetos encontramos coberturas inclinadas combinadas com amplos 

terraços e varandas. Diversas razões poderão ser ponderadas para justificar o facto de 

não ter projetado exclusivamente coberturas planas, desde a vontade de integração 

com a envolvente, a questões de natureza construtiva. Deverá ter-se em consideração 

os meios e os materiais de construção disponíveis na região, para além do facto de se 

estar ainda num período de experimentalismos, no que diz respeito à utilização dos 
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novos materiais e processos construtivos, com destaque para a aplicação do betão 

armado. Não será de subestimar o clima da região onde estas obras foram 

construídas, caracterizado por elevados índices de pluviosidade. 

Utilizou diversos tipos de vãos, entre os quais as janelas em comprimentos, os vãos 

verticais, janelas circulares de inspiração naval, janelas de canto e as bow windows, 

normalmente localizadas nas áreas sociais. No caso da casa Tibério Ramos 

encontramos uma bay windows vertical situada na caixa de escadas, que gerou no 

interior um mezanino que funciona como dispositivo de circulação.  

Sobre as entradas principais era comum a utilização de palas em consola, que para 

além da sua função de abrigo, eram também elementos de promoção e de distinção 

em relação às entradas secundárias, estabelecendo assim a hierarquização dos 

diversos acessos.  

Os equipamentos turísticos de sua autoria, em especial o Hotel Terra Nostra, 

introduziram uma nova escala no contexto local, não só pela sua linguagem 

arquitetónica completamente nova, mas também pela sua imagem cosmopolita e 

moderna.  

A concretização do Hotel Terra Nostra em 1935, assim como a maioria das suas 

obras, foram realizadas na década de 30, em concomitância com as suas congéneres 

modernistas. 

No programa habitacional é possível observar a forma como Manuel António de 

Vasconcelos entendeu as mudanças sociais em curso e o seu reflexo no espaço 

doméstico, a par das questões relacionadas com a implantação no território, entre as 

quais a exposição solar, a envolvente paisagística e o contexto urbano. A sua 

estrutura espácio-funcional foi organizada de forma racional, estabelecendo-se um 

esquema de distribuição em planta que distinguia três áreas fundamentais, social, 

privado e serviços. Este sistema tripartido de usos funcionava eficazmente, já que as 

suas áreas estavam devidamente segregadas e inteligentemente articuladas. Para tal 

foi fundamental a utilização inteligente dos dispositivos de circulação, com espacial 

evidência para as ligações verticais e átrios.  

Em muitos dos seus projetos o dispositivo de circulação foi o elemento central a partir 

do qual se organizou a planta. Ao longo dos percursos internos é percetível o valor 
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atribuído ao movimento e às diversas perspetivas, consagrado na “promenade 

architecturale”. 

Contíguo ao vestíbulo era comum a existência de um compartimento polivalente, que 

podia ser utilizado como escritório ou sala de visitas. Esta divisão funcionava como um 

filtro, garantindo a privacidade do restante espaço doméstico.  

A sala comum era o espaço social por excelência, de partilha e encontro, conforme 

sublinhava a presença constante de uma lareira. Compunha-se por um espaço 

contínuo, que integrava a zona de estar e de refeições, normalmente distinguidas 

através de um amplo vão e, em determinados casos, pela diferenciação dos 

pavimentos dos respetivos espaços. 

As propostas que concebeu para estabelecimentos comerciais afirmaram-se pela sua 

imagem inscrita com os códigos formais contemporâneos e os novos materiais. Nas 

suas fachadas, os revestimentos em mármore, o lettering moderno inscrito com 

expressivas letras metálicas recortadas e sobrepujadas, as amplas montras e os 

caixilhos de aço cromado de aro fino, faziam a promoção do estabelecimento. Na 

decoração interior sobressaiam os expositores embutidos e espelhados, os móveis 

com estrutura em tubo de aço e a criteriosa escolha da iluminação. 

O grau de detalhe com que desenvolveu as suas obras, onde conciliou a arquitetura 

com a decoração de interiores e o design de mobiliário, permitiu-lhe alcançar uma 

grande coerência formal e estilística, contribuindo para a conquista de uma linguagem 

própria, que confere a estas obras identidade, singularidade e unicidade.  

As evidências reunidas neste trabalho permitem reconhecer que a obra arquitetónica 

de Manuel António de Vasconcelos, pela sua qualidade e características inovadoras é, 

decididamente, relevante na historiografia arquitetónica açoriana e nacional.  

Deseja-se que esta monografia contribua para o seu estudo e divulgação, assim como 

do património moderno (modernismo) construído em terras insulares, com plena 

consciência que um maior conhecimento sobre esta matéria contribui para a 

necessária sensibilização para a defesa e preservação deste valiosos património. 
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LISTA DE APÊNDICES 

Apêndice A - Lista Cronológica da Obras Arquitetónicas de Manuel António 
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LISTA CRONOLÓGICA DA OBRAS ARQUITETÓNICAS DE MANUEL ANTÓNIO 

DE VASCONCELOS 

 

1933 - 1938 

Casino das Furnas, Furnas, São Miguel. 

1933 

Projeto e decoração dos pavilhões da Sociedade Terra Nostra, da União das Fabricas 

Açorianas do Álcool e da Fábrica de Fiação e Tecelagem Micaelense para a 

Exposição Industrial e Agrícola das Furnas. 

1933-1935 

Hotel Terra Nostra, Furnas, São Miguel. 

1934 

Bureau de Informação e Turismo, Ponta Delgada, São Miguel. 

Colaboração na remodelação da Pensão Terra Nostra, Ponta Delgada, São Miguel. 

1935 

Projeto de remodelação da fachada da casa de veraneio de Albano da Ponte, nas 

Furnas, São Miguel. Projeto de um caramanchão para os espaços exteriores. 

1936 

Barbearia Gil, Ponta Delgada, São Miguel. 

1936 – 1939 

Montepio Terceirense, Angra do Heroísmo, Terceira. 

1937 

Armazém de Chá de Albano Pereira da Ponte, Porto Formoso, São Miguel. 
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1939 

Casa Carlos Bicudo, Lagoa, São Miguel. 

1939- 1941 

Casa Manuel António de Vasconcelos, Ponta Delgada, São Miguel. 

1939- 1941 

Casa Dr. M. Friedmann, Ponta Delgada, São Miguel. 

1943 

Casa Tibério Ramos, Ponta Delgada, São Miguel. 

1943 

Projeto da Casa A. Machado de F. e Maia, Ponta Delgada, São Miguel (não 

construída). 

1952 

Edifício da Sociedade dos Produtos Açorianos de Papel, São Miguel. 
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