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APRESENTAÇÃO 
 

 
A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do 

século XX: quatro casos de estudo 
 
 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro 

 

 
A presente dissertação é o resultado da minha investigação para a tese de mestrado 

em Arquitetura realizado na Universidade Lusíada de Lisboa sob a orientação do 

Professor Doutor Arquiteto Rui Reis Alves. Dedica-se ao estudo e análise da construção 

das estações de caminho-de-ferro em Portugal, assim como ao estudo da introdução na 

generalidade das linhas de caminho-de-ferro no nosso país e de que forma este 

acontecimento teve importância no desenvolvimento económico, social e cultural. 

 

Deste modo, antes de abordar os casos de estudo foi necessário contextualizar 

historicamente o antes e depois da introdução das linhas ferroviárias em Portugal, dando 

principal primazia as viagens antes dos caminhos-de-ferro, à importância do movimento 

político da Regeneração e de Fontes Pereira de Melo assim como ao surgimento da 

Revolução Industrial que trouxe diversas transformações ao nível dos métodos de 

produção, dos materiais utilizados e do surgimento da máquina a vapor. 

 

Todos estes acontecimentos fizeram com que fosse possível, apesar da crise do país, 

seguir as pisadas das principais potências europeias, nomeadamente a Inglaterra que 

vivia um período favorável a todos os níveis, muito devido à Revolução Industrial que 

atingiu a Europa e que teve o seu início a 25 de Setembro de 1825 entre Stockton e 

Darlington (região mineira do leste de Inglaterra, entre York e Newcastle). 

 

O estudo efetuado sobre a vida e obra de Cottinelli Telmo e Pardal Monteiro é mais um 

dos elementos essenciais na base do trabalho, visto terem sido uns dos principais 

impulsionadores do desenvolvimento deste meio de transporte e na introdução de uma 

nova imagem nos edifícios ferroviários.  

 

Depois do contexto histórico e antes do aprofundamento dos casos de estudo, a 

presente dissertação realça a importância do conceito ferroviário, o “lugar” e o “espaço” 



 

 

assim como a composição do edifício da estação pelos diversos espaços que a 

compõem, os acessos, espaços públicos, instalações e serviços e plataforma, respeito 

assim a escala humana, coerência, conectividade, usabilidade e segurança que um 

edifício desta envergadura tem que ter. 

 

No que diz respeito aos casos de estudo, o património ferroviário edificado engloba uma 

grande variedade de edifícios espalhados por todo o país, edifícios estes que consoante 

a sua localização e fins a que se destinam possuem diferentes caraterísticas. Desta 

forma através dos casos de estudo, a Estação de Aveiro com um estilo tradicionalista, 

a Estação do Marvão com um estilo eclético e as Estações de Vila Real de Santo António 

e do Cais do Sodré baseadas nos ideais modernistas, irá ser apresentado quatro casos 

distintos e realçando como o nome da tese indica “A arquitetura das estações de 

caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo” o 

desenvolvimento arquitetónico anexado ao surgimento dos novos estilos. 

 

Palavras-chave: Arquitetura, Estações, Caminhos-de-Ferro, Património  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTATION 
 

 

The architecture of the railroad stations in Portugal in the early twentieth 

century: Four case studies. 

 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro 

 

This thesis is the result of my research for the master's thesis in Architecture held at the 

Lusíada University of Lisbon under the guidance of Professor Architect Rui Alves Reis. 

Dedicated to the study and analysis of the construction of railroad stations in Portugal, 

as well as to study the introduction in most railroad lines in our country and how this 

event was important in economic, social and cultural development. 

  

Thus, before addressing the case studies it was necessary to historically contextualize 

the before and after the introduction of the railway lines in Portugal, giving priority to the 

trips before the introduction of railroad, the importance of the political movement of 

Regeneration and Fontes Pereira Melo as well as the emergence of the Industrial 

Revolution brought many changes in terms of production methods, materials and the 

emergence of the steam engine. 

  

All these developments have made it possible, despite the country's crisis, following in 

the footsteps of the major European powers, notably Britain, who lived a favorable period 

at all levels, largely due to the Industrial Revolution that hit Europe and had its start 

September 25, 1825 between Stockton and Darlington (mining region of eastern 

England, between York and Newcastle). 

  

The study conducted on the life and work of Cottinelli Telmo and Pardal Monteiro is 

another key element in the base of the work, since they have been key drivers of the 

development of means of transport and introduced a new image in railway buildings. 

  

After the historical context and before the deepening of the case studies, this thesis 

stresses the importance of rail concept, the "place" and "space" as the station building 

up the various spaces that comprise it, accesses, public spaces, facilities and the 

platform, considering the human scale, cohesiveness, connectivity, usability and security 

that a building of this scale must have. 



 

 

  

With regard to the case studies, the built raidroad heritage encompasses a wide variety 

of buildings spread throughout the country, these buildings that, depending on your 

location and purpose, have different characteristics. In this way through the case studies, 

the Aveiro station with a traditionalist style, Marvão station with an eclectic style and Vila 

Real de stations de Santo António and the Cais do Sodre based on modernists ideals, 

will be presented as four separate cases and highlighting how the thesis name indicates 

" The architecture of the railroad stations in Portugal in the early twentieth century: Four 

case studies” and the architectural development attached to the emergence of new 

styles. 

 

Keywords: Architecture, Stations, Railroad, Heritage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1 – A praça do Rossio em Lisboa no dia da entrega da Junta Provisória do 
Supremo Governo do Reino, 1 de Outubro de 1820, depois do triunfo da revolução 
constitucional. Gravura aguarelada, Lisboa, Câmara Municipal, Museu da Cidade. 
[Documento icónico]. (Ramos, Sousa e Monteiro, 2012, pg.51) ……………………..… 27 

Ilustração 2 – Titulo de ação da Companhia Central Peninsular dos Caminhos-de-Ferro 
de Portugal. Formada maioritariamente por capitais ingleses, foi a concessionária da 1ª 
Secção Lisboa Santarém. (Reis, 2006, p.16) ……………………………………………...29 

Ilustração 3 – Gare centrale de Lisbonne na revista, Nouvelles Annales de la 
Construction, de Feveiro de 1866, (Ramalho, 1992) ………………………………….…. 30 

Ilustração 4 – Liteira e muleteiro Desenho 25x21cm Museu Nacional dos Coches. 
[Documento icónico] (Sequeira, 1837) …………………………….……………………… 32              

Ilustração 5 - O Serviço da Mala-Posta, Lisboa-Coimbra-Porto, 1798/1864 Pintura a 
óleo, Fundação Portuguesa Comunicações Flickr. [Documento icónico] (Roque, 1973) 
…………………………………………………………………………………………………. 32 

Ilustração 6 – Trabalhos do exterior de uma mina inglesa no princípio do século XIX 
(Museu de Arte, Liverpul). A partir da segunda metade do século XVIII, graças à 
descoberta da utilização do vapor como força matriz, a metalurgia europeia progrediu a 
passos agitados. (Pijoan, 1973) …………………………………………………………... 33 

Ilustração 7 – Um dos principais pólos de desenvolvimento industrial na segunda metade 
do século XIX, foi a vila de Alenquer, acentuando-se o seu crescimento para o final do 
século. Por isso, não admira encontrarmos uma fábrica de lanifícios com as dimensões 
apresentadas pela Chemina. (Reis, 1990) ……………………………..…………………. 35 

Ilustração 8 – Vista geral da Fábrica Aliança de moagem de trigo a Vapor (s.n) ……. 35 

Ilustração 9 – Vista de Lisboa no Lado Oeste, gravura, Arquivo Pitoresco, cedido por 
Gabinete de Estudos Olisiponenses da CML, 1865. [Documento icónico] ……...…….. 36 

Ilustração 10 - “Ponte das Várzeas, na Linha da Beira Alta- A primeira geração de pontes 
metálicas da Beira Alta foi fornecida pela Casa Eiffel, sendo inauguradas em 1882, entre 
as quais se destaca o extenso viaduto das Várzeas, com 280m, junto ao Luso. (Reis, 
2006, p.36) ……………………………………………….………….………………………. 37 

Ilustração 11 – Vista áerea da Gare do Oriente, Santiago Calatrava 1998. (Sing, 
Visualizador) ………………………………….…………………………………….……….. 39 

Ilustração 12 - Entrada principal Estação Ferroviária do Cais do Sodré projetada pelo 
arquiteto Porfírio Pardal Monteiro e pelo engenheiro Augusto Vieira da Silva. (Ilustração 
nossa, 2015) ………………..……………………………...………………………………... 41 

Ilustração 13 – Zona inferior da Gare do Oriente projetada pelo arquiteto e engenheiro 
Santiago Calatrava. (Ilustração nossa, 2015) ………………………………………….…. 41 

Ilustração 14 - Acesso da Estação Ferroviária de Aveiro, projetada pelos arquitetos 
JLLA. (Ilustração nossa, 2015) ………………………………...……………….…...…….. 41 



 

 

Ilustração 15 - Acesso da Estação Ferroviária da Castanheira do Ribatejo. (Ilustração 
nossa, 2015) ………………………………………………………...……………………….. 41 

Ilustração 16 – Acessos da Estação Ferroviária de Aveiro, projetada pelos arquitetos 
JLLA. (Ilustração nossa, 2015) ………………………………………………….….....…… 42 

Ilustração 17 – Espaço Público da Estação Ferroviária do Rossio projetada pelo 
arquiteto José Luís Monteiro. (Ilustração nossa, 2015) ………….………………….….. 43 

Ilustração 18 – Espaço Público da Estação Ferroviária do Cais do Sodré projetada pelo 
arquiteto Porfírio Pardal Monteiro e pelo engenheiro Augusto Vieira da Silva. (Ilustração 
nossa, 2015). ……………………...…………………………………………………………. 43 

Ilustração 19 – Espaço Público junto à Gare do Oriente projetada pelo arquiteto e 
engenheiro Santiago Calatrava. (Ilustração nossa, 2015) ………………….……....…... 43 

Ilustração 20 – Instalações e serviços da Estação Ferroviária de Aveiro, projetada pelos 
arquitetos JLLA. (Ilustração nossa, 2015) …………………………………………...…... 43 

Ilustração 21 - Plataforma da Gare do Oriente projetada pelo arquiteto e engenheiro 
Santiago Calatrava. (Ilustração nossa, 2015) …………………...………….……...…….. 44 

Ilustração 22 - Plataforma da Gare do Oriente projetada pelo arquiteto e engenheiro 
Santiago Calatrava. (Ilustração nossa, 2015) ……………………..………….….………. 44 

Ilustração 23 – Plataforma da Estação Ferroviária de Santa Apolónia projetada pelo 
engenheiro João Evangelista Abreu e Angel Ugarte. (Ilustração nossa, 2015) ………. 44 

Ilustração 24 – Edifício na Avenida de Berna, 1-1 A, projetado em 1908 pelo Arq. Norte 
Júnior. (Ilustração nossa, 2015) ………………………...……………..….…………….…. 46 

Ilustração 25 – Edifício na Avenida da República, 23-23 A, Projetado pelo Arq. Miguel 
Nogueira Júnior em 1911. (Ilustração nossa, 2015) …………………………….……….. 46 

Ilustração 26 – Fachada do antigo "Éden Teatro", inaugurado a 1 de Abril de 1937 com 
projeto do arquiteto Cassiano Branco, [Consult. 8 Nov. 2015] Disponível em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/01/cinemaeden.html (Leite, 2011) …........... 52 

Ilustração 27 – Fachada principal do Hospital Central de Santa Maria (1940-1953) em 
Lisboa. [Consult. 3 Out. 2015]. Disponível em WWW:<http://lh6.ggpht.com/PyUEFXN  
09Gc/VKj4EO_tPsI/AAAAAAABcks/4S_bCaPFApM/s1600h/HospitaldeSantaMaria1.jp
g.……………….……...........................................................………………….………..... 53 

Ilustração 28 – Planta piso térreo do Palacete Joaquim Dias Mendes, A Architectura 
Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 1913, p.18)...………………..……… 56 

Ilustração 29 – Planta piso 1 do Palacete Joaquim Dias Mendes, A Architectura 
Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 1913, p.18) ……………………...…. 56 

Ilustração 30 – Corte A B, do Palacete Joaquim Dias Mendes, A Architectura 
Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 1913,p.18).……………….…….…... 57 

Ilustração 31 – Alçado principal do Palacete Joaquim Dias Mendes, A Architectura 
Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 1913, p.21)….......…………..……… 57 



 

 

Ilustração 32– Alçado principal, do Palacete do Senhor Joaquim Dias Mendes. 
(Ilustração, nossa 2015).……………………………………….……...………………….… 58 

Ilustração 33 – Alçado principal, do Palacete do Senhor Joaquim Dias Mendes. 
(Ilustração, nossa 2015). ……………………...……………………………………………. 58 

Ilustração 34 – Vista aérea da Estação Ferroviária de Aveiro. (SNIG Visualizador, 
2015).…………………………………………………………………………………………. 59 

Ilustração 35 – Panorâmica da cidade de Aveiro em 1840, Aveiro, Câmara Municipal, 
1990. ………………………………………………………………………….………………. 61 

Ilustração 36 – Aspetos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano, Aveiro. (Arroteia, 
1998, p.25). ……………………………….……………………………………………….…. 61 

Ilustração 37 – Cópia e redução da planta da Cidade de Aveiro, Instituto Geográfico e 
Cadastral, século XVIII, Aveiro, Câmara Municipal. (s.d).………………..………..….… 62 

Ilustração 38 – Plano Diretor da Cidade de Aveiro, Aveiro, Câmara Municipal. (Auzelle, 
1964, p. 5). …………………………………………………………….……..………………. 64 

Ilustração 39 – Cópia e redução da Planta da Cidade: a Hygiene d'Aveiro, na escala 
1:2500. (Soares, 1904) ……… ………………………..………..………………………….. 65 

Ilustração 40 – Aspeto da abertura da Avenida (1918-1921), Aveiro, Câmara Municipal, 
Imagoteca. (s.d) ……………………………………………………………….…………….. 66 

Ilustração 41 – Aspeto da abertura da Avenida (1918-1921), Aveiro, Câmara Municipal, 
Imagoteca. (s.d) ……………………………………………………………….…………….. 66 

Ilustração 42 – Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro 1960 | Esboceto da 
Planta de Apresentação, Maio 1960, Aveiro, Câmara Municipal, 1960 …………...…... 67 

Ilustração 43 – Planta de Implantação, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. 
(Coelho,1925) …………………………….…………………………………………………. 68 

Ilustração 44 – Alçado frontal do lado do Largo da Estação, Infraestruturas de Portugal, 
Arquivo Técnico. (Coelho,1925) …………………...………………………………………. 68 

Ilustração 45 – Alçado frontal do lado da plataforma, Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Técnico. (Coelho,1925) ………………………………………………………….…………. 69 

Ilustração 46 – Fachada frontal da antiga Estação Ferroviária de Aveiro junto ao Largo 
da Estação. (Ilustração nossa, 2015) ……..…………………………………….…………. 69 

Ilustração 47 – Fachada tardoz da antiga Estação Ferroviária de Aveiro junto à 
plataforma. (Ilustração nossa, 2015) ……………………...…………...……….…………. 69 

Ilustração 48 – Plantas, Infraestruturas de Portugal, Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Técnico, 1915. ……………………………………..…………………………………….….. 70 

Ilustração 49 – Corte A B, Antiga Estação Ferroviária de Aveiro, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico,1915. ………..……...……………………………….…………. 72 



 

 

Ilustração 50 – Corte C D, Antiga Estação Ferroviária de Aveiro, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1915. ……………….…………………..………….………….. 72 

Ilustração 51 – Painel de azulejo. (Ilustração nossa, 2015) ………..…………..………. 72 

Ilustração 52 – Antiga estação ferroviária de Aveiro, plataforma. (Ilustração nossa, 2015) 
……………………………………………………………………..……………….…………. 72 

Ilustração 53 – Fachada frontal da antiga Estação Ferroviária de Aveiro junto ao Largo 
da Estação. (Ilustração nossa, 2015) ……..…………………………………….………… 73 

Ilustração 54 – Fachada tardoz da antiga Estação Ferroviária de Aveiro junto à 
plataforma. (Ilustração nossa, 2015) …......…………………………………….…………. 74 

Ilustração 55 – Painel comemorativo dos 75 anos da Linha do Vouga. (Ilustração nossa, 
2015) ………………………………...…………………………………………….…………. 75 

Ilustração 56 – Relação entre a nova estação e a antiga estação ferroviária de Aveiro. 
(Ilustração nossa, 2015) ……………...………………………………………….…………. 76 

Ilustração 57 – Panorâmica interior da Estação ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 
2015) ………………………………………...…………………………………….…………. 76 

Ilustração 58 – Planta de implantação nova Estação ferroviária de Aveiro. (JLLA 
Arquitetos, 2012) ………………………………………………………...……….…………. 77 

Ilustração 59 – Panorâmica do percurso pedonal subterrâneo da nova Estação 
ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 2015) ………………………..……….…………. 78 

Ilustração 60 – Ingresso da nova Estação ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 2015) 
……………………………………………………………………………………...…………. 78 

Ilustração 61 – Ingresso da nova Estação ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 2015) 
……………………………………………………………………………….…………..……. 78 

Ilustração 62 – Alçado nascente da nova Estação ferroviária de Aveiro. (JLLA Arquitetos, 
2012) ……………...……………………………………………………………….…………. 79 

Ilustração 63 – Corte longitudinal pela plataforma da nova Estação ferroviária de Aveiro. 
(JLLA Arquitetos, 2012) ………………………………………………………….…………. 79 

Ilustração 64 – Fernando Perfeito de Magalhães e Menezes de Villas-Boas, Memórias 
da familia Perfeito de Magalhães. [Consult. 21 Out. 2015]. Disponível em 
WWW:<http://maganifico.blogspot.pt/)…………......................................................…. 80 

Ilustração 65 – Vista aérea da Estação Ferroviária de Marvão-Beirã. (SNIG Visualizador, 
2015)……………………………………………………………………………….…………. 81 

Ilustração 66 – Panorâmica aérea da freguesia da Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da 
Beirã, 2010. …...…………………………..………………...…………………….…………. 85 

Ilustração 67 – Primeira estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia 
da Beirã, 1884. ………………………………...………………………………….…………. 85 
Ilustração 68 – Construção da nova estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta 
de Freguesia da Beirã, 1923. …………………………………...……………….…………. 85 

Ilustração 69 – Planta do piso térreo da estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta 
de Freguesia da Beirã, (Magalhães, 1923) …………….…………………………………. 86 



 

 

Ilustração 70 – Planta do piso superior da estação ferroviária do Marvão-Beirã, Beirã, 
Junta de Freguesia da Beirã. (Magalhães, 1923) ………………………....……………... 87 

Ilustração 71 – Alçado frontal, virada para a estrada da estação ferroviária de Marvão-
Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, (Magalhães, 1923) …………….…………... 87  

Ilustração 72 – Alçado tardoz, virada para a plataforma da estação ferroviária de 
Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, (Magalhães, 1923) …….…….…... 87 

Ilustração 73 – Planta do piso térreo do restaurante/ dormitório, Beirã, Junta de 
Freguesia da Beirã, (Magalhães, 1923) ……………………………….……….……….… 88 

Ilustração 74 – Planta do piso superior do restaurante/ dormitório, Beirã, Junta de 
Freguesia da Beirã, (Magalhães, 1923) ……………………………….……….…………. 88 

Ilustração 75 – Estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, 
1930. ………………………………………………..…………………………….………….. 89 

Ilustração 76 – Corredor do piso superior da estação Marvão-Beirã. (Ilustração nossa, 
2015) ……………………...……………………………………………………….…………. 89 

Ilustração 77 – Quarto no piso superior da estação Marvão-Beirã. (Ilustração nossa, 
2015) ……………………………………...……………………………………….…………. 89 

Ilustração 78 – Instalação Sanitária no piso superior da estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) …………………………………………...…………….…………. 89 

Ilustração 79 – Escadas de acesso ao piso superior da estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) …………………………...…………………………….…………. 89 

Ilustração 80 – TrainSpot antigo restaurante/ dormitório da estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) …………...…………………………………………….……….... 90 

Ilustração 81 – TrainSpot antigo restaurante/ dormitório da estação Marvão-Beirã 
(Ilustração nossa, 2015) ………………………………………………………………….... 90 

Ilustração 82 – Alçado frontal, virada para a estrada do antigo restaurante/dormitório, 
atual Trainspot. (Novo, 2011) ………………………..………………………….…….…... 91 

Ilustração 83 – Alçado lateral sul do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. 
(Novo, 2011) ………………………………………………………………………….……... 91 

Ilustração 84 – Escada de acesso ao piso superior do restaurante/ dormitório da estação 
Marvão-Beirã. (Ilustração nossa, 2015) ……………………..…………..……..………... 91 

Ilustração 85 – Cozinha do restaurante/ dormitório da estação Marvão-Beirã. (Ilustração 
nossa, 2015) ……………………………………………...………………………….……… 91 

Ilustração 86 – Sala do restaurante/ dormitório da estação Marvão-Beirã. (Ilustração 
nossa, 2015) …………………………………...…………………………………….……… 91 

Ilustração 87 – Quarto do restaurante/ dormitório da estação Marvão-Beirã. (Ilustração 
nossa, 2015) ………………………………………………………..…………......………… 91 



 

 

Ilustração 88 – Planta do piso térreo do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. 
(Novo, 2011) …………………………………………………………..…………..………… 91 

Ilustração 89 – Planta do piso superior do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. 
(Novo, 2011) …………………………………………………………..………….………..… 92 

Ilustração 90 – Alçado tardoz, virada para a plataforma do antigo restaurante/dormitório, 
atual TrainSpot. (Novo, 2011) ………………………..……………..…………...………… 92 

Ilustração 91 – Alçado lateral norte do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. 
(Novo, 2011) ………………………………………………..…………………….……..…… 92 

Ilustração 92 – Corte do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 
……………………………………………………………………………………………..…...92 

Ilustração 93 – Fachada tardoz da antiga Estação Ferroviária de Marvão-Beirã junto à 
plataforma. (Ilustração nossa, 2015) ………………...…..…………………….…..……... 93 

Ilustração 94 – Porfírio Pardal Monteiro no final da década de 1940. (Silva e Tostões, 
2009, p.44) …………………………………………………….………………….……..…… 94 

Ilustração 95 – Templo Adventista do Sétimo Dia, Arquivo do Atelier PMA, Estúdio Mário 
Novais, 1924. (Monteiro, 2012, p.126) ……………………….……………….…………… 95 

Ilustração 96 – Corte Longitudinal do Templo Adventista, P. Pardal Monteiro, 1923. 
(Silva, 2014, p.94) …………………………….…...……………………………………..…. 95 

Ilustração 97 – Planta do Rés-do-chão do Templo Adventista, P. Pardal Monteiro, 1923. 
(Silva, 2014, p.93) …………………………………..………………………….…..……….. 97 

Ilustração 98 – Planta do 1º Andar do Templo Adventista, P. Pardal Monteiro, 1923. 
(Silva, 2014, p.93)  ……………………………………………….. …………….………..… 97 

Ilustração 99 – Alçado Principal do Templo Adventista, P. Pardal Monteiro, 1923 (Silva, 
2014, p.90) ……………………………………………………………..……………..……… 97 

Ilustração 100 – Corte Transversal do Templo Adventista, P. Pardal Monteiro, 1923. 
(Silva, 2014, p.94) ………………………………………………….…..……….……..……. 97 

Ilustração 101 – Perspetiva do conjunto do I.S.T. Espólio do arquiteto Porfírio Pardal 
Monteiro, 1923. (Monteiro, 2012, p.237) ………………..……….………….………..…... 99 

Ilustração 102 – Plano Diretor do I.S.T. Levantamento dos edifícios existentes, 1923.  
(Monteiro, 2012, p.247) ……………………………………………………………………. 100 

Ilustração 103 – Vista poente do pavilhão central no enfiamento da Avenida João 
Crisóstomo, Arquivo do atelier PMA, Estúdio Mário Novais. (Monteiro, 2012, p.250).. 101 

Ilustração 104 – Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Arquivo do atelier PMA, 
homenagem ao arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, Estúdio Mário Novais. (Monteiro, 
2012, p.283) ……………………………………………………………………………..…. 101 



 

 

Ilustração 105 – Planta da Igreja Nossa Senhora de Fátima, P. Pardal Monteiro, 1943. 
(Silva, 2014, p.120) …………………………………………………………….………….. 103 

Ilustração 106 – Corte Transversal da Igreja Nossa Senhora de Fátima, P. Pardal 
Monteiro, 1943 (Silva, 2014, p.124) ……………………………………………………… 104 

Ilustração 107 – Corte Longitudinal da Igreja Nossa Senhora de Fátima, P. Pardal 
Monteiro, 1943. (Silva, 2014, p.120) ………………………………………….……..…… 104 

Ilustração 108 – Perspetiva final 1955. (Monteiro, 2012, p.436) ……………………… 105 

Ilustração 109 – Planta do Andar dos Quartos, P. Pardal Monteiro, 1954. (Silva, 2014, 
p.151) …………………………………………………………..………………….………... 107 

Ilustração 110 – Vista aérea da Estação Ferroviária do Cais de Sodré. (SNIG 
Visualizador, 2015) …………………………………………………………...….………... 109 

Ilustração 111 – Lisboa Pombalina - Reconstrução da cidade. [Consult. 21 Jan. 2016]. 

Disponível em WWW <http://comjeitoearte.blogspot.pt/ 2011/11/lisboa-pombalina-

reconstrucao-da-cidade.html (ComJeitoeArte, 2011) .............................................… 111 

Ilustração 112 – Projeto para o porto de Lisboa, Governo de Portugal, Biblioteca 
Nacional Digital, 1884. ................................................................................................ 112 

Ilustração 113 – Estação Ferroviária do Cais do Sodré (1926-1928), Lisboa. Monumento 
de Interesse Público, Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian, Estúdio Mário 
Novais, 1933. ………………………………………………………………………………. 114 

Ilustração 114 – Planta Piso -1 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ……………………………………………………….... 114 

Ilustração 115 – Planta Térreo Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. .……………………………………………..……….... 115 

Ilustração 116 – Planta Piso 1 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. .………………………………..…………….………... 116 

Ilustração 117 – Planta Piso 2 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ……………………………………………….………... 116 

Ilustração 118 – Planta de Cobertura Estação Ferroviária do Cais do Sodré, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. …………………………………... 117 

Ilustração 119 – Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Governo de Portugal, Biblioteca 
Nacional Digital,1928. …………………………………………………………...………... 118 

Ilustração 120 – Alçado norte Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ……………………………………………….………... 119 

Ilustração 121 – Alçado principal Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas 
de Portugal, Arquivo Técnico, 1926.…………………………………………….………... 119 

Ilustração 122 – Alçados exteriores nascente e sul Estação Ferroviária do Cais do 
Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. …………….….………… 119 

http://comjeitoearte.blogspot.com/2011/11/terramoto-de-1755-lisboa-pombalina.html


 

 

Ilustração 123 – Alçado Interior do corpo principal Estação Ferroviária do Cais do Sodré, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ………………………....………... 119 

Ilustração 124 – Alçados interiores das alas nascente e norte Estação Ferroviária do 
Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ………………… 119 

Ilustração 125 – Corte R4 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ……………………………………………….………... 120 

Ilustração 126 – Corte X8 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ………………………………………………………….120 

Ilustração 127 – Átrio principal da Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas 
de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ……………………………………..…….………... 120 

Ilustração 128 – Entrada principal da Estação Ferroviária do Cais do Sodré, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. ……………………..….………... 120 

Ilustração 129 – Porta lateral da Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas 
de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. …………………………….…………….………... 120 

Ilustração 130 – Planta do piso térreo Estação Ferroviária do Cais do Sodré, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. …………………………….……... 121 

Ilustração 131 – Corte X3 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1993. ……………………………………………….………... 122 

Ilustração 132 – Corte 2 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1993. ……………………………………………….………... 122 

Ilustração 133 – Corte X5 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Técnico, 1993. ………………………….………………………………122 

Ilustração 134 – Zona de acesso ao metro da Estação Ferroviária do Cais do Sodré, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1993. ………………..……….………... 122 

Ilustração 135 – Zona central da Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas 
de Portugal, Arquivo Técnico, 1993. ……………………………..……………………… 122 

Ilustração 136 – Cottinelli Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Histórico, 1945. ………………………………………………………….……….………… 124 

Ilustração 137 – Planta Geral Bairro Camões (Costa, 1927, p. 50) ……….…………. 127 

Ilustração 138 – Planta Geral Escola Camões (Costa, 1927, p. 54) ……………….… 127 

Ilustração 139 – Alçado Principal do Sanatório da Covilhã, espólio Cottinelli Telmo, 
cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico. …………………….…..…... 128 

Ilustração140 – Projeto de Cottinelli Telmo (2ª versão); perspetiva (Boletim da C.P, 
1929, p. 2) ……………………………………………………..………………….………… 131 



 

 

Ilustração 141 – Vista aérea da Estação Fluvial Sul e Sueste data da inauguração, 
Espólio Cottinelli Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. 
…………………………………………………………………………………………..…… 131 

Ilustração 142 – Vista aérea da Estação Fluvial Sul e Sueste data da inauguração, 
(Espólio Cottinelli Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. 
……………………………………………………………………………………………….. 131 

lustração 143 – Planta Geral Exposição do Mundo Português,1940, [Consult. 3 Out. 
2015]. Disponível em WWWhttp://doportoenaoso.blogspot.pt/2010/05/exposicao-do-
mundo-portugues-1.html ………………………….……...……………………..………... 133 

Ilustração 144 – Praça do Império, Exposição do Mundo Português, Estúdio Mário 
Novais, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1940. ………….... 134 

Ilustração 145 – Porta da Fundação, Exposição do Mundo Português, Estúdio Mário 
Novais, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1940. ……………. 134 

Ilustração 146 – Maquete da Cidade Universitária de Coimbra, “A Cidade Universitária 
de Coimbra e a Expressão Totalitária da Arte1”, (Rosmaninho e Pècurto, 2006, p.13) 
……………………………………………………………………………………………….. 138 

Ilustração 147 – Cidade Universitária de Coimbra, “A Cidade Universitária de Coimbra 
e a Expressão Totalitária da Arte1”, (Rosmaninho e Pècurto, 2006, p.11) 
……………..………………………………………………………………………………… 138 

Ilustração 148 – Antevisão da Praça da Porta Férrea depois de construídas a Faculdade 
de Letras e a Biblioteca Geral, Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian (Silva, 1949) ………………………..……………………………….………... 139 

Ilustração 149 – Alçados da Standard Elétrica de Lisboa, espólio Cottinelli Telmo, cedido 
por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. ………..…….………………. 140 

Ilustração 150 – Perspetiva do Anteprojeto, espólio Cottinelli Telmo, cedido por 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. ……………………………..……. 140 

Ilustração 151 – Vista aérea da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António. 
(SNIG Visualizador, 2015) ……………………...……………………………….………... 141 

Ilustração 152 – Planta Geral de Vila Real de Santo António, B.A.H.M.O.P., In Conjunto 
de Desenhos. (Teixeira e Oliveira, 2007, p.200) …………….……………….………… 143 

Ilustração 153 – Planta de Implantação, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 
1936. …………………………………………………………………………….………….. 144 

Ilustração 154 – Cobertura da plataforma da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo 
António. (Ilustração nossa, 2015) …….………………………………………...………... 146 

Ilustração 155 – Vestíbulo central da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António. 
(Ilustração nossa, 2015) ………………………………..……………………….………... 146 

Ilustração 156 – Alçado frontal do lado do Largo da Estação Ferroviária de Vila Real de 
Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. ….…………...… 146 



 

 

Ilustração 157 – Alçado tardoz do lado da plataforma da Estação Ferroviária de Vila Real 
de Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936.…………..… 146 

Ilustração 158 – Planta do primeiro térreo da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo 
António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936.………………...……… 147 

Ilustração 159 – Planta do 1º piso da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936.……………..………….………… 148 

Ilustração 160 – Planta dos alicerces da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo 
António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. ……………...….……… 149 

Ilustração 161 – Planta dos terraços e alpendres da Estação Ferroviária de Vila Real de 
Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. ………...……… 149 

Ilustração 162 – Corte A B da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. ……………….……….….……… 149 

Ilustração 163 – Corte C D da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. ………………………..………… 150 

Ilustração 164 – Corte E F da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. …………………...…….………… 150 

Ilustração 165 – Alçado lateral da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. ………………..……….…………. 150 

Ilustração 166 – Vãos do bloco central da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo 
António. (Ilustração, nossa 2015) …………………………………………….………….. 150 

Ilustração 167 – Acesso interior para a Sala de Espera da Estação Ferroviária de Vila 
Real de Santo António. (Ilustração nossa, 2015) …………...……………….………….. 150 

Ilustração 168 – Acesso exterior para o apartamento do piso superior da Estação 
Ferroviária de Vila Real de Santo António. (Ilustração nossa, 2015) ……….………… 150 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 

AHCML Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa 

BN Biblioteca Nacional (de Portugal) 

CCFL Companhia de Carris de Ferro de Lisboa 
CCFP Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses 

CCPCFP Companhia Central Peninsular dos Caminhos de Ferro de Portugal 

CP Comboios de Portugal 

CP-RP Comboios de Portugal – Relações Públicas 
CPCECF Companhia Portuguesa para a Construção e Exploração dos 

Caminhos de Ferro 

CRCFP Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses 

DGTT Direção Geral dos Transportes Terrestres 

FMNF Fundação Museu Nacional Ferroviário 
FSF Federação dos Sindicatos Ferroviários 

GEPT Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 
MOP Ministério das Obras Públicas 
REFER Rede Ferroviária Nacional 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

1. Introdução ............................................................................................................... 25 

2. Contexto histórico ................................................................................................... 27 

2.1 As viagens antes da Revolução Industrial ......................................................... 31 

2.2 Revolução Industrial .......................................................................................... 32 

2.3 Desenvolvimento das linhas de caminho-de-ferro em Portugal ......................... 36 

3. Conceito de espaço ferroviário................................................................................ 39 

3.1 Lugar ................................................................................................................. 40 

3.2 Espaço .............................................................................................................. 40 

3.3 Acessos/ percursos ........................................................................................... 41 

3.4 Espaços públicos .............................................................................................. 42 

3.5 Plataforma......................................................................................................... 43 

4. Ecletismo/ tradicionalismo ....................................................................................... 45 

5.Modernismo ............................................................................................................. 49 

6. Casos de estudo ..................................................................................................... 55 

6.1 Estação ferroviária de Aveiro ............................................................................ 55 

6.1.1 Autor .......................................................................................................... 55 

6.1.2 Localização ................................................................................................ 58 

6.1.3 Contexto histórico ...................................................................................... 60 

6.1.4 Avenida Dr. Lourenço Peixinho .................................................................. 64 

6.1.5 Estação ferroviária de Aveiro ..................................................................... 67 

6.2 Estação do Marvão - Beirã ................................................................................ 80 

6.2.1 Autor .......................................................................................................... 80 

6.2.2 Localização ................................................................................................ 81 

6.2.3 Contexto histórico ...................................................................................... 82 

6.2.4 Estação ferroviária de Marvão-Beirã .......................................................... 85 

6.3 Estação ferroviária do Cais do Sodré ................................................................ 94 

6.3.1 Autor .......................................................................................................... 94 

6.3.2 Localização .............................................................................................. 108 

6.3.3 Contexto histórico .................................................................................... 110 

6.3.4 Estação ferroviária do Cais do Sodré ....................................................... 112 

6.4 Estação ferroviária de Vila Real de Santo António .......................................... 124 

6.4.1 Autor ........................................................................................................ 124 

6.4.2 Localização .............................................................................................. 141 



 

 

6.4.3 Contexto histórico .................................................................................... 142 

6.4.4 Estação ferroviária de Vila Real de Santo António ................................... 144 

7. Considerações finais ............................................................................................. 153 

Referências .............................................................................................................. 159 

Bibliografia ................................................................................................................ 165 

ANEXOS .................................................................................................................... 167 

LISTA DE ANEXOS...................................................................................................... 169 

ANEXO A ............................................................................................................... 171 

ANEXO B ............................................................................................................... 189 

ANEXO C ............................................................................................................... 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          25 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho enquadra-se na tese de mestrado em Arquitetura e trata-se de um 

trabalho de investigação que tem por objetivo central, identificar e analisar a influência 

da Arquitetura na introdução das linhas de caminho-de-ferro em Portugal, avaliando o 

seu impacto na rede de transportes e na malha urbana da cidade. 

 O século XIX foi marcado pela aceleração do tempo e das viagens graças ao 

desenvolvimento das redes de caminhos-de-ferro. Em Portugal esse fenómeno surgiu 

mais tarde do que no resto da Europa, apesar dos esforços de Costa Cabral, ainda na 

década de 1840. 

Só na segunda metade de Oitocentos, com a Regeneração, circulariam em Portugal 

comboios sobre carris, a imagem de marca do Fontismo. O caminho-de-ferro alterou o 

conceito de viagem no País, acelerando-o, contribuindo nesta medida para uma 

mudança nos hábitos comerciais, culturais e de lazer dos portugueses e nas suas 

próprias mentalidades. Simultaneamente, a ferrovia daria outras conotações ao conceito 

a nível político, militar e das relações com o estrangeiro. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho passa pelo estudo dos edifícios ferroviários em 

três épocas distintas, estudando as suas influências e de que maneira são influenciados 

por diversos fatores relacionados quer com a região em que se localizam, quer com a 

própria exploração ferroviária em si. 

O património ferroviário edificado engloba uma grande variedade de edifícios 

espalhados por todo o país, edifícios estes que consoante a sua localização e fins a que 

se destinam possuem diferentes caraterísticas. Desta maneira através dos casos de 

estudo, a Estação de Aveiro com um estilo tradicionalista, a Estação de Marvão com um 

estilo eclético e as Estações de Vila Real de Santo António e do Cais do Sodré baseadas 

nos ideais modernistas, irá ser apresentado quatro casos distintos e realçando como o 

nome da tese indica “A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no 

início do século XX: quatro casos de estudo” o desenvolvimento arquitetónico anexado 

ao surgimento dos novos estilos. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

O desenvolvimento das redes de caminhos-de-ferro na Europa teve o seu início no 

século XIX. Apesar disso em Portugal esse fenómeno aconteceu tardiamente, devido 

ao facto de o país se encontrar em crise. A conflitualidade política e a falta de autoridade 

do estado era outro fator que prejudicava as estratégias de desenvolvimento do país. 

Os meios de transporte antes da introdução das redes de caminho-de-ferro eram 

precários, só nos locais onde existia algum tipo de interesse, fosse politico, comercial 

ou cultural era notório um maior cuidado na implementação de vias de acesso, no 

interior do país predominavam fracos acessos. 

Os paizes pequenos não podem prosperar senão pelo desenvolvimento do seu 

commercio, da sua agricultura e da sua industria, e este não se adquire senão pelo 

melhoramento das suas vias de communicação, porque só ellas é que podem trazer a 

prosperidade publica. (Rocha, 1854, p. 139) 

                                                                                                   

 

 

Em 1851, foi instaurada uma nova etapa na política em Portugal através do golpe de 

estado implementado por João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, marechal-duque de 

Saldanha. O movimento social e político a que deu origem a Regeneração teve como 

principal objetivo ajustar os diversos patamares do liberalismo e conciliar os interesses 

das várias classes socias, focando-se essencialmente no desenvolvimento dos 

transportes e meios de comunicação que considerava serem infraestruturas 

Ilustração 1- A praça do Rossio em Lisboa no dia da entrega da Junta Provisória do Supremo Governo do Reino, 1 de Outubro de 1820, 
depois do triunfo da revolução constitucional. Gravura aguarelada, Lisboa, Câmara Municipal, Museu da Cidade. [Documento icónico]. 
(Ramos, Sousa e Monteiro, 2012, pg.51) 
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fundamentais do progresso económico e da modernização. Para tal, procedeu-se à 

revisão da carta constitucional com o intuito de assegurar o rotativismo partidário e 

promover uma serie de reformas económicas. 

Com a regeneração surgiram políticas de obras públicas, designadas de Fontismo 

devido a ação do ministro Fontes Pereira de Melo, que tinha como principal objetivo 

recuperar o atraso económico e tecnológico existente no país. Desta forma foi 

implementada uma política de restruturação dos meios de transporte e comunicação, 

como estradas, linhas de caminho-de-ferro, pontes e portos.  

Quando estiver aberta à circulação a via férrea que, passando por Madrid, nos há-de 

ligar a toda a Europa, o que se realizará ainda este ano; quando a nossa linha do Sul e 

sueste, que não tarda a chegar às margens do Guadiana, se estender até Sevilha, 

unindo-nos depois com todas as cidades de Espanha, da França e da Itália, banhadas 

pelo Mediterrâneo, acontecimento que não se há-de fazer esperar por muitos anos; 

quando, finalmente, este porto [Lisboa] for dotado com boas docas, guarnecidas de 

armazéns vastos e cómodos, com todas as mais condições necessárias à pronta e fácil 

descarga e carregação dos navios, o grande depósito das docas de Londres há-de 

repartir com as de Lisboa uma parte das suas riquezas. […] Quando raiar esse dia, então 

se avaliará ao justo a situação, tão feliz, tão vantajosa para este reino e para a 

companhia, da estação principal do caminho de ferro de Norte e leste [Santa Apolónia]. 

Assim ficarão completos e em acção todos os elementos que devem dar ao Tejo a 

importância que lhe é devida, fazendo dele um dos primeiros portos comerciais do globo 

e dando a Lisboa as honras, as riquezas e esplendor inerentes aos grandes empórios 

do comércio. (Ferreira, 2010, pp. 87-88). 

Este acontecimento trouxe ao país não só a criação de um mercado nacional, fazendo 

chegar os produtos às zonas isoladas, como também o crescimento agrícola e industrial 

e o alargamento das relações entre Portugal e a Europa. A introdução dos caminhos-

de-ferro veio alterar o conceito de viagem no país, contribuindo para uma mudança de 

hábitos comerciais, culturais e de lazer dos portugueses, mas também a nível politico, 

militar e na relação com o estrangeiro.  

O governo tinha como principal objetivo a nível ferroviário construir um caminho-de-ferro 

entre Portugal e Espanha, apesar disso a primeira linha ferroviária foi implementada 

entre Lisboa e Santarém devido à falta de verbas. Para este projeto o governo instituiu 
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um concurso, tendo sido entregue o mesmo à Companhia Central Peninsular dos 

caminhos-de-ferro de Portugal1 fundada em 1852 pelo engenheiro Hardy Hislop2.  

 

 

Em 1853 celebrou-se o contrato definitivo com a companhia, dando-se posteriormente 

início à construção da primeira via ferroviária. O desenvolvimento foi lento devido à falta 

de experiência da companhia e a questões políticas e legais com o governo. Desta 

forma a 28 de Outubro de 1856 foi inaugurada a primeira ligação entre Lisboa e o 

Carregado. Apesar dos esforços da companhia, problemas financeiros e técnicos 

levaram à rescisão do contrato com o governo, verificando-se desta forma a 

impossibilidade da ferrovia chegar a Santarém na data prevista. Em 1857 com Carlos 

Bento da Silva, ministro das obras públicas, assinou contrato com Sir Morton Peto3, mas 

também este não conseguiu vingar. 

                                                           
1 O Estado nunca assumiu o papel de delineador do traçado das linhas férreas. Limitando-se, «porventura, 

à definição de Estado Liberal (que não interfere diretamente na economia), os governos apenas definiam 
os pontos extremos e intermédios das linhas, deixando as secções entre eles ao arbítrio das companhias. 
Quanto às ligações com os caminhos-de-ferro de Espanha, os governos pouco ou nada podiam fazer, 
encontrando-se totalmente nas mãos dos governos vizinhos. Além disso, quase todas as linhas foram 
decididas isoladamente. A aprovação de um plano de conjunto teria de esperar pelo raiar do século XX. Por 
outro lado, a construção de estradas e caminhos-de-ferro e a renovação dos portos iam-se fazendo 
isoladamente, sem qualquer plano de conjunto. 
2 Hislop era o típico especulador estrangeiro a actuar em Portugal. Candidatava-se às concessões em vários 

sectores de actividade e depois vendia-as ao maior licitante. Nem os seus compatriotas o viam com bons 
olhos (Cf. Vieira – The role of Britain, pp. 181-196). A Gazeta dos Caminhos-de-ferro dá dele um retrato 
pouco abonatório também. Apud Frederico de Quadros Abragão – Caminhos-de-ferro portugueses. Esboço 
da sua história, pp. 148-152. 
3 Sir Morton Peto, empresário tido como inteligente, dinâmico e empreendedor e cujo currículo se ilustrava 

com trabalhos em Inglaterra, na Escandinávia, nos Estados Unidos da América e inclusivamente em palcos 
de guerra (construíra um via-férrea em plena Guerra da Crimeia). À chegada a Portugal, Peto afirmava 
nunca ter visto um país onde o caminho-de-ferro pudesse operar tantas transformações. No entanto, com 
ele manter-se-ia o mesmo padrão de atuação dos seus antecessores. 

Ilustração 2 – Titulo de ação da Companhia Central Peninsular dos Caminhos-de-Ferro de Portugal. Formada maioritariamente por 
capitais ingleses, foi a concessionária da 1ª Secção Lisboa Santarém. (Reis, 2006, p.16) 
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Foi então instaurado um novo concurso “feita a concessão a D. José de Salamanca 

único concorrente que satisfazia todas as condições impostas” (Boletim da CP, 1929, p. 

55), nascendo desta forma uma nova companhia a 11 de Maio de 1860, denominada 

Companhia Real dos Caminhos-de-Ferro Portugueses. Dom José de Salamanca, ligado 

às finanças e construção “ foi […] diretor até 25 de Julho de 1865 e também seu 

administrador até à data da sua morte que ocorreu no ano de 1883” (Silva e Ribeiro, 

2008, p.37) Foi responsável pela construção e inauguração dos novos troços 

ferroviários. O seu profissionalismo e dedicação contava com o financiamento de capital 

francês e espanhol. Com o desenvolvimento dos vários troços de caminho-de-ferro foi 

necessário fazer um estudo prévio no que à demografia, geologia e carta de nível do 

país dizia respeito “[…] percursos [ferroviários] foram definidos mais em função das 

exigências técnicas e dos custos de construção do que da sua relevância 

socioeconómica, como seria desejável que tivessem sido” (Ferreira, 2010, p.51). 

Em paralelo foram criadas novas companhias com vista a concessão de troços 

secundários, como foi o caso da Companhia dos caminhos-de-ferro da Beira Alta, 

Companhia Nacional de Caminhos de Ferro, Companhia dos Caminhos de Ferro do 

Norte de Portugal, Companhia Carril de Ferro de Lisboa, do Porto à Foz e Matosinhos. 

Ilustração 3 - Gare centrale de Lisbonne na revista, Nouvelles Annales de la Construction, de Feveiro de 1866, (Ramalho, 1992) 
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Em 1892, foram criados pelo governo os caminhos-de-ferro do estado, com vista a 

atribuir uma concessão a uma companhia ou a um indivíduo a título pessoal, desde que 

existisse capital suficiente para a realização da obra, mas em contrapartida após a 

oficialização do contrato o governo teria a liberdade de fiscalizar a concessão. Este 

acontecimento levou à criação de um regulamento de polícia dos caminhos-de-ferro. 

A introdução da rede de caminhos-de-ferro em Portugal tornou-se um êxito, com a 

contribuição das diversas companhias, como foi o caso da Companhia Real dos 

Caminhos-de-ferro Portugueses, foram inaugurados inúmeros troços permitindo o 

desenvolvimento nacional tal como o Rei Dom Pedro V e Fontes Pereira de Melo 

desejavam para o país.  

 

2.1 AS VIAGENS ANTES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Os primeiros meios de transporte utilizados pelo homem foram o barco e os animais de 

carga, a nível terrestre as estradas eram muito primitivas, compostas por trilhos e 

antigas calçadas, estando desta maneira o viajante sujeito a diversos tipos de perigos. 

No início de Oitocentos, a economia nacional era ainda típica do Antigo Regime. 

Mantinha-se, em grande medida, dependente do comércio colonial, pois a agricultura era 

de subsistência, a indústria incipiente, o sistema financeiro praticamente inexistente e o 

comércio tolhido pela ausência ou deficiência das vias de comunicação e meios de 

transporte. (Pereira, 2008, p.29). 

 

No decorrer dos séculos o desenvolvimento dos meios de transporte foi reduzido. Em 

1686 as ordenações do reino estabeleciam regras de prioridade para os coches, seges 

e liteiras e só em 1798 surgiu o primeiro transporte público denominado de “Mala-Posta” 

(Ferreira, 1946, p.33). Tinha como principal função transporte de passageiros e correio 

entre Lisboa e Coimbra. 

Apesar dos esforços para o desenvolvimento dos meios de transporte, com o 

surgimento das invasões francesas e, posteriormente, com a guerra civil, este transporte 

público foi encerrado em 1804, devido à falta de condições financeiras. Só em 1835 com 

a criação da “Companhia de Carruagens Omnibus” (Companhia de Carruagens 

Omnibus, 1865, p.17) foi possível instaurar uma rede de transportes viável, esta durou 

aproximadamente trinta anos prestando serviços nas ruas da cidade de Lisboa e 

arredores.  

http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1447O31F6B212.381901&profile=porbase&uri=search=AL~!Companhia%20de%20Carruagens%20Omnibus&term=Companhia%20de%20Carruagens%20Omnibus&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
http://porbase.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1447O31F6B212.381901&profile=porbase&uri=search=AL~!Companhia%20de%20Carruagens%20Omnibus&term=Companhia%20de%20Carruagens%20Omnibus&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&source=~!bnp
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Quando Fontes Pereira de Melo assumiu o cargo de ministro em 1852, o país possuía 

apenas duzentos e dezoito quilómetros de estrada, quando deixou o cargo em 1887 

Portugal continha nove mil quilómetros de estrada. Através das ideias de Fontes Pereira 

de Melo e com a sua política fontista é restruturado o serviço de “Mala-Posta” levando-

o a por vários pontos do país, como foi o caso de Porto, Braga, Guimarães e Badajoz. 

 

2.2 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A Revolução Industrial iniciou-se no último terço do séc.XVIII em Inglaterra, e levou a 

profundas mudanças não só na economia, mas também na sociedade e nas 

mentalidades. As transformações a nível tecnológico e económico foram a imagem de 

marca deste acontecimento, através das grandes descobertas técnicas consequentes 

das novas fontes de energia. 

As principais alterações a nível técnico e social fizeram com que as cidades sofressem 

um crescimento populacional, devido ao facto de o desenvolvimento se centralizar nos 

principais meios urbanos. A população que se localizava nas áreas rurais depressa se 

deslocou para as grandes cidades dando origem assim ao chamado êxodo rural.  

 

Ilustração 4 - Liteira e muleteiro Desenho 25x21cm Museu 
Nacional dos Coches. [Documento icónico] (Sequeira, 
1837) 

Ilustração 5 - O Serviço da Mala-Posta, Lisboa-Coimbra-Porto, 
1798/1864 Pintura a óleo, Fundação Portuguesa Comunicações Flickr. 
[Documento icónico] (Roque, 1973) 
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Passa-se, por vezes brutalmente, mas quase sempre através de transições lentas e 

dificilmente captadas, do velho mundo rural para o das cidades «tentaculares», do 

trabalho manual para a máquina-ferramenta, da oficina ou da manufatura para a fábrica. 

Camponeses exilam-se para os novos centros industriais, o artífice anda aflito ou 

desaparece, surgem os profissionais, os promotores, os engenheiros, os técnicos; uma 

elite burguesa suplanta as pessoas tradicionalmente importantes do campo, um 

proletariado nasce e combate. Pouco a pouco, todos os domínios da vida são atingidos 

e transformados: trabalho quotidiano, mentalidades, culturas. (Rioux, 1982, p.5) 

Na Idade Média, o artesão a título pessoal possuía os meios de produção, realizando 

deste modo todas as etapas, desde a produção da matéria-prima até ao acabamento 

final. Com a revolução industrial o método de trabalho sofreu alterações, a produção 

passou a crescer em grande escala o que provocou uma restruturação nos métodos de 

trabalho, dividindo os trabalhadores por grupos em que cada grupo se restringia apenas 

a uma das etapas. Assim surge o proletariado urbano, nome dado à classe operária. 

Chegou o momento em que uma mudança deve ser produzida: uma nova era deve 

começar. O espírito humano que, até agora, esteve envolvido nas trevas da mais 

grosseira ignorância deve finalmente iluminar-se. […] Haverá uma só linguagem e uma 

só nação. […] As grandes invenções modernas, os melhoramentos progressivos e o 

progresso contínuo das ciências e das artes técnicas e mecânicas (que, sob o regime do 

individualismo, aumentaram a miséria e a imoralidade dos produtores industriais) estão 

destinados, depois de ter causado sofrimentos, a destruir a pobreza, a imoralidade e a 

Ilustração 6 – Trabalhos do exterior de uma mina inglesa no princípio do século XIX (Museu de Arte, Liverpul). A partir da segunda 
metade do século XVIII, graças à descoberta da utilização do vapor como força matriz, a metalurgia europeia progrediu a passos 
agitados. (Pijoan, 1973) 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          34 

miséria. As máquinas e as ciências são chamadas a fazer todos os trabalhos penosos e 

insalubres. (Choay, 1979, p. 63) 

Com o crescimento acentuado da população nos meios urbanos foi necessário 

estabelecer medidas para acolher toda a gente. A malha urbana, assim como os 

transportes sofreram modificações, ajustados às necessidades da população, tendo 

como foco a vertente sociológica, a qualidade da vida da população, a existência de 

espaços verdes, a higiene e a salubridade. Com a revolução industrial surgiu a 

revolução nos transportes, o aumento da capacidade produtiva provocou uma enorme 

necessidade de transportar as mercadorias com maior rapidez, tanto ao nível das 

matérias-primas para a indústria como dos produtos industrializados para os mercados 

consumidores. 

Em 1830, George Stephenson criou a locomotiva a vapor que veio a revolucionar o 

mundo dos transportes e da indústria, trazendo inúmeros benefícios à economia, como 

ao comércio e à cultura. Desta maneira, através da criação dos caminhos-de-ferro, foi 

possível abastecer os centros urbanos, expandir a agricultura para novos mercados, 

impulsionar a siderurgia4 e metalurgia, estimular e acelerar a industrialização garantindo 

o abastecimento de matérias-primas, assim como o escoamento dos produtos, 

expandido as trocas comerciais. Para além disso este novo meio de transporte veio 

incrementar o turismo, facilitar a correspondência e desenvolver a grande empresa 

industrial 

Em Portugal, como já foi referido anteriormente, devido à instabilidade sociopolítica da 

segunda metade da década de 1840, o país sofreu um atraso no seu desenvolvimento 

comparativamente aos restantes países da Europa. 

Não obstante as medidas do Conde de Oeiras, depois de Marquês de Pombal, que 

tinham como ideologia os princípios mercantilistas, a atividade industrial atingiu um 

elevado grau de decadência, principalmente depois das invasões francesas. Desta 

maneira, o desenvolvimento industrial no país não se comparava aos grandes países 

capitalistas da época, como era o caso da França e Inglaterra, “os progressos industriais 

do exterior mal chegavam ao nosso país; quando muito, ampliavam-se antigas oficinas 

e aproveitavam-se quedas de água para obter força motriz” (Simões, 1908, p.359). 

                                                           
4 s.f. Conjunto das técnicas empregadas na produção, fundição e preparação do ferro e do aço; 
metalurgia do ferro e do aço. 
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Com o decreto de 7 de Maio de 1834, que destacava a liberdade da indústria, foi 

possível finalmente avançar no campo industrial, apesar disso até 1875 o 

desenvolvimento económico e industrial no país foi lento, devido ao facto das forças 

produtivas serem escassas assim como o capital de investimento.  

 

 

     

 

 

 

Só a 1 de Março de 1851, depois dos esforços feitos por Costa Cabral anos antes, 

Fontes Pereira de Melo conseguiu introduzir os melhoramentos materiais no país assim 

como a máquina a vapor, colocando Portugal finalmente na rota dos restantes países 

europeus. Deste modo, ao longo da segunda metade do seculo XIX, seriam projetadas 

várias linhas de caminho-de-ferro, com o intuito de chegar a todas as províncias.  

 

As construções eram ajustadas às necessidades dos caminhos-de-ferro, as estruturas 

complementares dos edifícios das estações ferroviárias formavam um conjunto 

arquitetónico perfeitamente definido e coerente, desta maneira foi necessário 

reestruturar o território nacional com vista a acolher da melhor forma esta inovação. 

 

 

Ilustração 7 - Um dos principais pólos de desenvolvimento industrial 
na segunda metade do século XIX, foi a vila de Alenquer, acentuando-
se o seu crescimento para o final do século. Por isso, não admira 
encontrarmos uma fábrica de lanifícios com as dimensões 
apresentadas pela Chemina. (Reis, 1990) 

Ilustração 8 – Vista geral da Fábrica Aliança de moagem de 
trigo a Vapor. [s.n] 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          36 

  

Ilustração 9 - Vista de Lisboa no Lado Oeste, gravura, Arquivo Pitoresco, cedido por Gabinete de Estudos Olisiponenses da CML, 1865. 
[Documento icónico] 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO DAS LINHAS DE CAMINHO-DE-FERRO EM PORTUGAL 

 

Até à 1ª Guerra Mundial os caminhos-de-ferro portugueses sofreram um forte 

investimento desde a inauguração da primeira linha férrea entre a Estação de Santa 

Apolónia e o Carregado, denominada Linha de Leste. Começou a ser construída em 

1856 e teve uma grande importância no crescimento e desenvolvimento do país visto 

ter possibilitado posteriormente a ligação com Espanha. 

Nesta época e com a criação de novas linhas férreas como foi o caso da linha entre o 

Barreiro e o Pinhal Novo em 1861, a Linha do Minho entre a Campanha e Braga e linha 

do Douro até Penafiel ambas em 1875 assim como a Linha da Beira Alta entre Vilar 

Formoso e Pampilhosa e a Linha do Oeste entre Alcântara-Terra e Leiria em 1887 

muitas foram as ligações que deram ao país uma fácil mobilidade de pessoas e 

mercadorias. 
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Ilustração 10 - Ponte das Várzeas, na Linha da Beira Alta- A primeira geração de pontes metálicas da Beira Alta foi fornecida pela Casa 
Eiffel, sendo inauguradas em 1882, entre as quais se destaca o extenso viaduto das Várzeas, com 280m, junto ao Luso. (Reis, 2006, 
p.36) 

Com o surgimento da 1ª Guerra Mundial em 1914, apareceu a crise, greves e revoltas 

que de uma forma ou de outra agravaram os problemas da exploração com a subida 

generalizada dos preços, para os quais as empresas ferroviárias solicitavam a atribuição 

de sobretaxas. O forte crescimento que até à data tinha provocado um forte crescimento 

social e económico no país estagnou, o que levou à tomada de medidas de 

racionalização do espaço oficinal com a adaptação da oficina de vagões do 

Entroncamento à planta de cadeia de Montagem assim como à criação de novas 

soluções de modo a reduzir os custos como foi o caso das automotoras e as locomotivas 

a Diesel.  

A 1 de Janeiro de 1947 com a criação da Concessão Única pelo Eng. Duarte Pacheco5 

com o intuito da exploração conjunta da rede o objetivo passava pelo investimento no 

desenvolvimento e no atravessamento da crise, estabelecendo para tal diversas etapas. 

Foi criado, um vasto programa de modernização, reconversão e reorganização com um 

plano de transformação e da rede em 1952 no qual estava planeado a aquisição de 

material circulante, a ampliação de estações, linhas, cais e plataformas, a instalação de 

ramais particulares, a introdução de equipamentos que possibilitassem as cargas e 

descargas nas estações assim como a colocação da eletricidade na rede ferroviária. 

                                                           
5 Engenheiro de formação, torna-se director do Instituto Superior Técnico aos 25 anos, ministro das Obras 

Públicas e Comunicações entre 1932-1936 e 1938-1943, acumulando nesta altura também as pastas da 
Guerra e dos Estrangeiros, e a Presidência da Câmara de Lisboa que exercia desde o início de 1938. 
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Com a Revolução de Abril de 1975 a empresa foi nacionalizada e novos parâmetros 

foram introduzidos como a integração da linha de Cascais na CP em 1977 assim como 

a eletrificação da última fase até Braga. Com os fundos comunitários a partir de 1986 

os caminhos-de-ferro assim como a sociedade portuguesa passam para uma nova 

etapa que fez com que fosse possível restruturar o panorama dos transportes, com a 

renovação da Linha da Beira Alta assim como a retificação de traçados, intervenções 

nas estações, introdução de sinalização e segurança a serem as primeiras medidas 

aplicadas.  

Só no séc. XX o aspeto e funcionalidade das estações foram colocados em causa, com 

a sobriedade de linhas e elementos decorativos a realçar a importância que o edifício 

da estação tinha, tendo como base a arquitetura rural de cada região. Cotttinelli Telmo, 

Perfeito de Magalhães e Luís Alexandre da Cunha foram os arquitetos que se 

destacaram com esta forma de pensar a arquitetura, realçando a importância da 

evolução com um carater modernista estabeleceram a ligação entre o tradicional edifício 

da estação e a linguagem inovadora caraterística dos arquitetos da época. 

Arts and Crafts6 e a Arte Nova foram movimentos que proporcionaram o 

desenvolvimento destes ideais, apesar de surgirem tardiamente no contexto português 

desempenharam um papel fundamental na concessão de novas formas de ver a 

arquitetura, relegando as construções ecléticas e tradicionais provenientes da escola 

portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Movimento internacional de design que floresceu entre os anos 1860 e 1910, liderado por William Morris 

que foi um conhecido artista e escritor inspirado pelas obras e ideias de John Ruskin. Este movimento tinha 
como principal objetivo recuperar o estilo medieval, livrando-se assim da maçante modernidade e da 
indústria que dominava a criação artística da época. 
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3. CONCEITO DE ESPAÇO FERROVIÁRIO 

O conceito de espaço ferroviário encontra-se associado a uma determinada área da 

cidade, constituída por uma infraestrutura principal e espaços públicos encorpados que 

de uma maneira ou de outra servem a população ao nível dos transportes, visto que 

junto a este espaço se agregam outros espaços compostos pelos mais variados tipos 

de transportes, como é o caso dos táxis e autocarros. 

Todos os edifícios ferroviários possuem caraterísticas próprias consoante o sítio onde 

estão inseridos, mas apesar disso a sua arquitetura apresenta um conjunto de 

elementos característicos que oferecem a qualquer pessoa a possibilidade de 

reconhecer o edifício da estação, seja pela sua fachada, cobertura ou revestimentos 

exteriores. 

Ilustração 11- Vista áerea da Gare do Oriente, Santiago Calatrava 1998. (Sing, Visualizador)  

Legenda: 

1- Espaço Público 

2- Acessos 

3- Terminal rodoviário 

4- Edifício da estação 

5- Plataformas 

1 

2 
2 

3 
4 

5 
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3.1 LUGAR 

O tema “ lugar” teve início nos anos 50 e 60 como crítica à cidade moderna, que de uma 

forma ou de outra desprezava a história e o espaço urbano tanto na sua escala humana 

como nos seus valores simbólicos. Para a definição de lugar é necessário primeiro 

abordar diferentes contextos que influenciam o espaço, assim como contextos políticos, 

económicos, sociais e culturais. 

Ao longo dos anos esse conceito foi sofrendo alterações, devido à falta de planeamento 

das cidades, ao crescimento demográfico descontrolado, à especulação imobiliária e ao 

adensamento de áreas desenvolvidas. Por outro lado a pós modernidade trouxe 

também os não lugares, que para muitos correspondem aos espaços de passagem, 

incapazes de oferecer ao ser humano qualquer tipo de identidade, como é o caso dos 

aeroportos, estações de caminho-de-ferro e centros comerciais. 

Apesar desta maneira de pensar, em Portugal as estações de caminhos-de-ferro, 

enquanto espaço arquitetónico na sua maioria vêm ao encontro da necessidade de 

estabelecer ligações com o lugar, respeitando a geografia e topografia do sítio. 

 

3.2 ESPAÇO  

O edifício da estação enquanto espaço arquitetónico, está divido em duas zonas 

distintas, uma área central onde ficam situadas as bilheteiras, instalações sanitárias, hall 

da entrada, salas de espera e zona de serviços, e outra área correspondente à zona de 

plataformas.  

Os edifícios, na sua maioria apresentam um caráter longilíneo, com o objetivo de 

incorporar as plataformas no seu traçado. Do ponto de vista volumétrico são compostos 

na sua maioria por um corpo central onde se centram os principais serviços, nas 

extremidades deste corpo são acrescentados mais dois corpos simétricos entre si, com 

uma importância secundária correspondendo às necessidades acrescidas que a 

estação possa ter. 
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3.3 ACESSOS/ PERCURSOS 

Os acessos estão diretamente relacionados com o tema das acessibilidades, ou seja, 

garantir a toda a população incluindo as pessoas de mobilidade reduzida o maior 

respeito, integridade, dignidade e liberdade individual para frequentar um determinado 

espaço, proporcionando a maior independência possível. 

Deste modo, sendo a estação de caminho-de-ferro um espaço público terá que respeitar 

os parâmetros em cima mencionados, os acessos têm de garantir a ligação entre o 

interior da estação e os restantes espaços envolvente, através de ligações simples como 

é o caso dos percursos pedonais ou mais complexos, através de rampas, elevadores 

ou escadas rolantes. 

Esta zona deve atender às necessidades da população com ligações claras e 

desobstruídas, tanto nas áreas exteriores com interiores. 

     

 

Ilustração 12 – Entrada principal Estação Ferroviária do Cais do 
Sodré projetada pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro e pelo 
engenheiro Augusto Vieira da Silva. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 13 – Zona inferior da Gare do Oriente projetada 
pelo arquiteto e engenheiro Santiago Calatrava. (Ilustração 

nossa, 2015) 

Ilustração 14 – Acesso da Estação Ferroviária de Aveiro, 
projetada pelos arquitetos JLLA. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 15 – Acesso da Estação Ferroviária da Castanheira do 
Ribatejo. (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 16 – Acessos da Estação Ferroviária de Aveiro, projetada pelos arquitetos JLLA. (Ilustração nossa, 2015)  

 

3.4 ESPAÇOS PÚBLICOS 

O espaço público surge na relação que a estação tem com a cidade assim: 

O espaço público de uma cidade é formado pelo sistema de espaços públicos livres 

(ruas, praças, jardins, parques, praias, rios, mar) e pelos elementos morfológicos que 

são visíveis a partir destes espaços. Engloba por um lado, aquilo a que chamamos 

paisagem urbana, e por outro, as fachadas que formam uma interface entre espaço 

público e privado. (Remesar, 2005, p.22) 

O espaço público é então o lugar onde se manifesta a vida e animação urbana e onde 

se desencadeia o encontro das pessoas que fazem parte do quotidiano da cidade. No 

caso das estações este espaço é composto pelas zonas de espera, zonas comerciais e 

áreas exteriores circundantes. Assim a arquitetura tem que dar primazia a este campo,  

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes 

y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las 

calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. 

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son 

calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y 

autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso 

colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el 

encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico 

de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio 

público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 

ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. (Borja e Muxi, 2003, p.8). 

É nesta área que são atendidas todas as necessidades dos passageiros e visitantes 

relacionadas com as utilizações dos serviços, assim como as informações sobre as 

viagens e bilheteiras, as instalações sanitárias, as zonas comerciais e de restauração. 

É importante que o espaço seja organizado e dinâmico de forma a acolher o maior 

número de pessoas possível, devendo para tal oferecer aos passageiros uma fácil 

perceção do lugar onde se encontram. 

 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          43 

            

 

 

2.5| Instalações e serviços 

 

Ilustração 20 – Instalações e serviços da Estação Ferroviária de Aveiro, projetada pelos arquitetos JLLA. (Ilustração nossa, 2015)  

 

 

3.5 PLATAFORMA 

Sendo a plataforma o local de embarque e desembarque dos passageiros, os acessos 

nesta área devem ser atrativos, rápidos de percorrer e eficientes de modo a escoar o 

mais rápido possível os utentes. No que diz respeito ao espaço da plataforma a inter-

relação com os restantes espaços anteriormente referido é fundamental, visto ser aqui 

o ponto principal da estação. 

Ilustração 17 – Espaço Público da Estação 
Ferroviária do Rossio projetada pelo 
arquiteto José Luís Monteiro. (Ilustração 

nossa, 2015) 

Ilustração 18 – Espaço Público da Estação 
Ferroviária do Cais do Sodré projetada pelo 
arquiteto Porfírio Pardal Monteiro e pelo 
engenheiro Augusto Vieira da Silva. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 19 – Espaço Público junto à 
Gare do Oriente projetada pelo arquiteto 
e engenheiro Santiago Calatrava. 
(Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 21 – Plataforma da Gare do Oriente projetada pelo arquiteto e engenheiro Santiago Calatrava. (Ilustração nossa, 2015) 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 22 – Plataforma da Gare do Oriente projetada pelo 
arquiteto e engenheiro Santiago Calatrava. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 23 – Plataforma da Estação Ferroviária de Santa 
Apolónia projetada pelo engenheiro João Evangelista Abreu e 

Angel Ugarte. (Ilustração nossa, 2015) 
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4. ECLETISMO/ TRADICIONALISMO 

O ecletismo esteve presente na arquitetura maioritariamente durante o séc. XIX, numa 

época em que o revivalismo assumia um papel fundamental na conceção arquitetónica, 

foi necessário estabelecer novos focos tendo em conta o que até à data tinha sido feito. 

A importância dada ao passado e aos diversos estilos existentes fez com que a 

linguagem eclética não assumisse um carater próprio, que se pudesse caraterizar ou 

diferenciar, mas pelo contrário englobasse todos os estilos antigos como outrora 

acontecia com o revivalismo mas sem o rigor revivalista, dando principal destaque à 

expressividade, ao luxo, às emoções e à exuberância da forma. 

Em arquitectura, Ecletismo designa a atitude dos arquitectos do século XIX que 

utilizaram elementos escolhidos na história, com a intenção de produzir uma nova 

arquitectura. […] O Ecletismo é uma concepção de arquitectura cujas origens estão 

ancoradas na renovação do pensamento filosófico e político, instaurada com o 

Iluminismo, e suas raízes identificadas na segunda metade do século XVIII. Esse 

movimento filosófico, que se caracterizou pela confiança no progresso e na razão, 

aprofundou o questionamento de beleza e gosto até então estabelecidos pelos cânones 

clássicos. Afirmando-se o culto da sensibilidade, a beleza tornou-se um fato subjectivo, 

ligado ao gosto do seu tempo e do próprio artista, livre do compromisso com regras 

absolutas. A origem da mudança dos ideais da arquitectura se ampara no novo modo de 

conhecer, chamado conhecimento histórico. Os iluministas conceberam a história 

sempre progressiva, abriram-se para o estudo de todas as civilizações, possibilitando 

assim o estudo universal das distintas arquitecturas. A obra de referência que actualizou 

o conjunto dos conhecimentos gerais, no século XVIII, foi chamada Encyclopédie 

[Enciclopédia]. Um dos seus editores, Denis Diderot (1713-1784), escreveu em 1755 

esta definição, destacada por Peter Collins como a autêntica filosofia arquitectónica no 

espírito do verdadeiro Ecletismo: «Um ecléctico é um filósofo que passa por cima de 

preconceitos, tradições, antiguidade, consenso universal, autoridade e tudo o que 

domina a opinião de massa; que se atreve a pensar por si mesmo voltando aos princípios 

gerais mais evidentes, examinando-os, discutindo-os e não aceitando nada que não seja 

evidenciado pela experiência e pela razão. É o que, de todas as filosofias que tem 

analisado, sem respeito a pessoas e sem parcialidade, se tem feito a sua própria filosofia, 

que lhe é peculiar. (Pedone, 2005, p.127) 

Através do conceito implementado, o ecletismo realçava a continuidade da história, 

relacionando os elementos modernos com os fragmentos do passado, assumindo desta 

forma uma herança oitocentista do romantismo e naturalismo criticado por muitos, já 

que os arquitetos davam uma imagem de outros tempos e não uma imagem própria e 

diferenciadora.  

O surgimento dos diversos Neos (neoclássico, neogótico, neorromânico, neomanuelino 

e neoárabe) advieram deste conceito, tendo na maioria dos casos uma enorme 
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preocupação com a fachada e com a atribuição de valores simbólicos desvalorizando 

por sua vez a planta e a interligação entre os diferentes espaços. 

Desta tendência resultou que a Arquitectura, sempre até então feita, como é lógico, de 

dentro para fora, passou a ser feita de fora para dentro, forçando as soluções ao ponto 

de admitirem aspectos plásticos que se iam buscar ao passado de que faziam parte 

integrante, e que agora não eram mais do que mera capa talhada à «moda» antiga, e 

parte de uma máscara com que se ocultaram estruturas e formas verdadeiras, que os 

arquitectos deixaram de procurar exprimir com pureza e sinceridade. (Monteiro, 2008b, 

p.38) 

O início do séc. XX foi um período difícil para os arquitetos estando divididos, por um 

lado por um estilo eclético, incompreendido e incaracterístico que não assumia um 

carater próprio e pela criação de um estilo moderno inovador, desvinculado do que até 

à data tinha sido feito mas que, por sua vez, era consumido pela incerteza do futuro. O 

espaço de tempo entre 1900 e 1925 prendeu-se com o prolongamento dos valores 

arquitetónicos da segunda metade de oitocentos, que apesar de incompreendido 

oferecia aos arquitetos uma maior segurança, com o revivalismo e a nostalgia do 

passado romântico a ficarem bem vincados na conceção arquitetónica, tendo apesar 

disso por parte dos arquitetos um enorme desejo de desenvolvimento e de 

modernização, impulsionados pelo crescimento tecnológico e pela produção industrial. 

Aliás, o estilo, além de incaracterístico no inicio do século XX, mostra-se ineficaz para 

descrever a sua produção arquitetónica, que não pode ser compreendida como 

sucessão de «desenhos à maneira de […], mas que, pelo contrário, terá de fundamentar-

se na sua essência: o projeto arquitetónico, enquanto instrumento disciplinar único que 

dá a conhecer o dispositivo espacial e programático. (Ramos, 2009, p.19) 

    

 

Apesar da opção pela construção em estilo eclético, esta linguagem resultou na viragem 

do século com a criação de uma representação livre, visto que o ecletismo na sua 

essência pretendia realçar o que de melhor todos os estilos anteriores possuíam, 

Ilustração 24 – Edifício na Avenida de Berna, 1-1 A, projetado em 
1908 pelo Arq. Norte Júnior. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 25 – Edifício na Avenida da República, 23-23 A, 
Projetado pelo Arq. Miguel Nogueira Júnior em 1911. (Ilustração 
nossa, 2015) 
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conferindo assim níveis de ambiguidade na leitura dos projetos, tendo como bases os 

novos materiais e os novos métodos construtivos para suportar o carater e imagem 

tradicional pretendida, criando desta forma um elo de ligação entre a estrutura e a 

imagem. 

O arquitecto é, antes de tudo, um organizador de espaços e um criador de ordem. Esta 

função, cumprida à custa de todos os factores técnicos, económicos e sociológicos, deve 

ser regulada, para que seja completa, pela aptidão natural de criar beleza, não por 

formas abstractas, incompatíveis com a essência das realizações, mas, pelo contrário, 

concretas, que sejam a expressão exacta das múltiplas necessidades, inteira e 

normalmente satisfeitas. Ao arquitecto põem-se diariamente problemas variados, 

múltiplos, complexos, mas constantemente em contacto directo com a vida. Que digam 

respeito à saúde pública, à higiene, ao ensino, ao trabalho, à distracção ou ao espírito, 

é sempre com a vida, e o seu desenvolvimento natural que o arquitecto tem, 

constantemente, que se entender. (Monteiro, 2010, p.38) 

Começaram a surgir a partir de 1915 novas formas de ver a arquitetura, ainda com 

influências vanguardistas mas aqui com uma ideologia bastante diferente, vocacionada 

para os valores rurais, desprovida da imponência e do luxo que se pretendia com o estilo 

eclético. A publicação em 1918 da obra “ A Nossa Casa” e posteriormente em 1929 com 

a “ Casa Portuguesa” ambas da autoria do arquiteto Raul Lino7 (1879-1974), apresentou 

uma proposta tipo para as habitações populares, mas tarde denominado de estilo 

português ou “Casa Portuguesa”. 

Esta postura perante a nova construção desenvolveu-se entre os finais do séc. XIX até 

à criação do Estado Novo em 1933. A opção por um modelo tradicional e cultural como 

novo rumo para a arquitetura portuguesa teve como referência principal a arquitetura 

alemã e os ideais de Albercht Haupt (1852-1932), na criação de um estilo baseado nos 

valores nacionalistas. Por outro lado outros arquitetos renunciaram ao estilo tradicional, 

como foi o caso do arquiteto Ventura Terra8 (1866-1919), com uma ideologia bastante 

diferente estabeleceu um modelo revolucionário, progressista e moderno aproveitando 

                                                           
7 Conservador e revolucionário, ousado e tradicionalista, mas acima de tudo um dos mais geniais arquitetos 

portugueses do século XX, Raul Lino (1879-1974), figura ímpar no panorama arquitetónico nacional, 
produziu vasta e eclética obra e foi autor da imagem da Casa Portuguesa, constituindo a sua principal 
preocupação em criar uma arquitetura integrada na paisagem. 
8 É autor de palacetes, de habitações de rendimento mais qualificadas, essencialmente na capital, 

construções ecléticas, cosmopolitas e utilitárias, mas também de importantes equipamentos urbanos como 
a primeira creche lisboeta (1901), da Associação de Proteção à primeira Infância, a Maternidade Dr. Alfredo 
da Costa (1908) e os liceus Camões (1907), Pedro Nunes (1909) e Maria Amália Vaz de Carvalho (1913). 
Foi também um dos grandes responsáveis pela criação da Sociedade dos Arquitetos Portugueses, em 
atividade desde 1903, e da qual foi o primeiro presidente. Exerceu o cargo de vogal do Conselho dos 
Monumentos Nacionais e foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa até 1913. 
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o crescimento que apesar de lento se fazia sentir em Portugal na área da Industria com 

a introdução de novos materiais e novos métodos construtivos. 

O revivalismo e o ecletismo fizeram parte da história da arquitetura durante alguns anos, 

consequência do estado do país, da crise económica e social mas através na nova 

escola e de arquitetos como Ventura Terra e Raul Lino a arquitetura portuguesa sofreu 

uma enorme evolução dando posteriormente consequência ao denominado Estado 

Novo. 

[…] a verdade é que o século XX português se caracteriza por uma especificidade própria 

que não tem necessariamente que acertar o passo com a historiografia do movimento 

moderno, como aliás aconteceu de um modo geral noutros países. (Tostões, 2004, p.11) 
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5.MODERNISMO 

A arquitetura da primeira metade do séc. XX esteve sujeita a uma forte tensão e 

controvérsia marcada pelo pós 1ª Guerra Mundial. Fruto deste acontecimento, em 

Portugal como em toda a Europa o panorama da construção não era o mais favorável, 

o sentido histórico da inovação assim como a permanência de temas tradicionais, 

históricos e religiosos marcaram a estagnação de um processo de desenvolvimento que 

se esperava inovador, opondo o carater tradicional e clássico ao carater progressista e 

moderno. Perante a crise social e económica que se fazia sentir, numa sociedade cada 

vez mais industrializada as mudanças foram surgindo a um ritmo lento. 

O Portugal do início dos anos trinta, atrasado, rural, dependente, periférico, é, até certo 

ponto, um caso típico dos processos de articulação então verificados entre as crises 

económicas (e a necessidade de lhes dar resposta) e o advento dos novos regimes 

autoritários. (Tostões, 2004, p.39) 

A reestruturação do aparelho do estado aconteceu entre 1926 e 1933 surgindo desta 

maneira o chamado “Estado Novo”, consequência da aprovação de uma nova 

constituição pelo Presidente do Conselho António de Oliveira Salazar (1889-1970). 

Tendo como diretrizes para o novo regime “o nacionalismo Corporativo, o estado forte, 

o intervencionismo económico-social e o imperialismo colonial” (Moniz, 2005, p.2), esta 

época ficou conhecida como a época salazarista, em que António de Oliveira Salazar 

procurou controlar todas as áreas de crescimento. 

[…] 1930 marca o início da hegemonia real de Oliveira Salazar nos governos da Ditadura 

Militar e, com ela, do lançamento das bases políticas e ideológicas do Estado Novo, cujo 

o processo de institucionalização então se iniciará. É, se se quiser, o ano charneira entre 

a Ditadura Militar, ainda parcialmente presa a certo ideário republicano-liberal, e a então 

crismada Ditadura Nacional que sob a liderança salazarista, conduzia à formação do 

novo regime. (Rosas, 1992, p.7) 

O início do séc. XX ficou marcado por “tempos” desfavoráveis à arquitetura. Apesar do 

forte crescimento industrial sentido por todo o país foi em Lisboa e no Porto que os 

investidores estabeleceram as maiores prioridades, consequência do poder económico 

e do desenvolvimento destas zonas. A Art Deco como derivação da Arte Nova, 

expandiu-se por toda a Europa e Portugal não foi exceção, a adesão foi gradual sendo 

utilizada inicialmente na construção de prédios de rendimento, habitação social e 

equipamentos. 

A arquitetura modernista foi-se fixando, caraterizada pela simplicidade das fachadas e 

pela forte relação espacial, Pardal Monteiro (1897-1957) e Cottinelli Telmo (1897-1948) 
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foram dois dos principais arquitetos impulsionadores deste estilo, tendo ambos algumas 

obras de referência nos equipamentos ferroviários tais como, a Estação Ferroviária de 

Vila Real de Santo António (1936) e as torres de sinalização do Pinhal Novo (1938) e 

Campolide (1940), projetos do arquiteto Cottinelli telmo e a Estação Ferroviária do Cais 

de Sodré (1926) projeto do arquiteto Pardal Monteiro, exemplos de que algumas das 

experiencias pioneiras do nosso modernismo se fizeram através dos equipamentos da 

ferrovia. 

O Estado Novo dividiu-se em três fases distintas consequência da evolução social e 

económica que foi acontecendo no país, a primeira fase entre 1930 e 1933 marcada 

pela “ Era do Restauro Monumental”, entre 1933 e 1938 com o “Surto das Obras 

Públicas” e, por último, entre 1939 a 1940, com a Exposição do Mundo Português 

assinalasse a “ Era do Engrandecimento”. 

A “Era do Restauro Monumental” correspondeu a uma vaga de recuperação e 

reabilitação de monumentos por todo o país, através da Direcção-Geral dos 

Monumentos Nacionais (D.G.M.N) criada em 1926, mais tarde controlada pelo ministro 

das Obras Públicas Duarte Pacheco em 1932. Tendo como ideologia as ideias de 

Viollet-Le-Duc9, os arquitetos tinham a permissão de demolir e reconstruir segundo os 

traçados originais recuperando desta maneira a identidade do edifício. 

A atenção patrimonial justificava-se pelo estado de abandono e ruína em que se 

encontravam os monumentos e a instituição de comemorações ajudaria a sedimentar 

uma memória coletiva, sintonizada com a sua causa. Num primeiro momento, tentou-se 

acordar a necessidade de recuperação patrimonial com a vaga patriótica de fundo e 

identificou-se a sua pulsão com os objetos do novo regime. (Acciaiuoli, 1998, p.11) 

                                                           
9 “O parisiense Viollet-de-Luc nasceu em 1814 e faleceu em 1879 em Lausanne. Foi uma personalidade 

polémica, arquitecto, desenhador, escritor, crítico e historiador de arte arquitectónica. Foi ainda um 

excelente restaurador de edifícios da Idade Média, que influenciou as ideias ocidentais acerca do restauro 

no século XIX. Foi um grande admirador do gótico, estilo que ele considerava “o modo mais racional de 

construir”, que viveu num ambiente culto e teve possibilidade de se integrar na vida cultural francesa, 

convivendo com intelectuais, escritores e artistas, e tendo acompanhado desde a sua infância Vitet e 

Merimée. As suas ideias vinham em sequência dos desenvolvimentos anteriores. Na prática defendia a 

destruição de todos os acrescentos de épocas anteriores de modo a restituir cientificamente o original. Era 

necessário conduzir o monumento ao estado mais puro, mesmo que ele nunca tenha existido, o que 

implicava que o arquitecto restaurador tivesse que se colocar na pele do projectista da obra original e 

perceber quais seriam as suas ideias para continuar a obra, mediante documentos e desenhos, ou na sua 

falta, através de regras de estilo ou edifícios circundantes, sem acrescentar contributos pessoais. O 

arquitecto deveria optar pela reconstrução do monumento melhorando os defeitos e procurando um ideal 

do seu estilo.” Luso, Eduarda Cristina Pires, “Breve história da teoria da conservação e do restauro” 2004 

Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil, p.35 
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A segunda fase “ O Surto de Obras Públicas” surgiu em 1933, já com a chefia do Ministro 

Duarte Pacheco auxiliado pelo diretor do S.P.N António Ferro, teve como objetivo o 

desenvolvimento e promoção de um regime autoritário. António de Oliveira Salazar deu 

início a uma política de propaganda do Estado Novo, desviando as atenções dos 

restauros dando lugar a um período propagandista através das exposições nacionais. 

Tendo como base para o crescimento do país a reorganização e restruturação do 

território português, iniciou-se nesta época o melhoramento da rede de equipamentos 

marcada pela utilização de uma arquitetura tradicional. 

Uma vez conseguido o trabalho de revisão da História de épocas passadas, com a 

recuperação dos monumentos, Salazar não podia deixar de também influir na revisão da 

História recente. (Acciaiuoli, 1998, p.15) 

Os projetos para a nova rede de equipamentos eram sujeitos a concurso com a ação do 

M.O.P.C. Desta feita o objetivo passava pelo despertar da imagem e do poder do regime 

do Estado Novo, potenciando no campo arquitetónico uma maior disputa e consequente 

aumento da qualidade projectual. O uso dos novos materiais e da nova linguagem 

moderna atingiu tamanhas proporções que a vaga acabou por se estender às obras de 

iniciativas privadas.  

Todavia, as construções de edifícios públicos monumentais sujeitos ao sistema de 

concurso público tiveram o seu fim no final da década, devido à influência alemã e 

italiana que se opunham aos valores modernistas na sobreposição dos valores 

tradicionais. Optou-se desta forma pela criação de uma versão da arquitetura popular 

denominada “ Português Suave” com base em valores rurais defendida por uma 

identidade nacional, o que provocou, na época, um panorama contraditório entre o 

modernismo regido pela liberdade de expressão artística e de inovação através da 

utilização de linhas modernas e o tradicional com uma construção baseada em normas 

e regras como outrora tinha acontecido com o ecletismo.  

O chamado “ Português-Suave” baseava-se em valores nacionalistas, utilizando os 

métodos modernistas da engenharia como o betão armado, o sistema de laje, pilar e 

viga camuflado por uma mistura de elementos estéticos exteriores característicos da 

arquitetura portuguesa dos séculos XVII e XVIII, como a utilização de pedras rusticas, 

telhados de águas inclinadas, guarnições de vãos em cantaria e arcadas.  
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Ilustração 26 – Fachada do antigo "Éden Teatro", inaugurado a 1 de Abril de 1937 com projeto do arquiteto Cassiano Branco, [Consult. 8 

Nov. 2015] Disponível em: http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011 /01/cinemaeden.html (Leite, 2011)  

A última fase do Estado Novo corresponde à “ Era do Engrandecimento”. Num período 

marcado pela 2 ª Guerra Mundial a Europa vivia momentos de incerteza politica, social 

e económica determinando a mudança da postura em relação ao Estado Novo. Em 

Portugal comemorava-se o ano do centenário da fundação e a restauração do país 

ocorrido em 1640 com a Exposição do Mundo Português afirmando a consolidação do 

regime e a afirmação do Estado Novo como um regime que enaltecia a tradição histórica 

e os valores do passado. 

Naqueles terrenos vastos e escalvados, que se estendiam entre o Mosteiro dos 

Jerónimos e a Torre de Belém, junto daquela praia do Restelo de onde largaram no 

século XV as naus de Vasco da Gama, durante mais de um ano milhares de operários, 

de técnicos e artistas portugueses, demolindo o feio para construir o belo, rasando o 

inútil para por em lugar uma verdadeira síntese de Portugal no passado e no presente, 

ergueram […] esse prodigioso monumento das nossas virtudes e do nosso préstimo que 

foi a Exposição do Mundo Português. (Ribeiro, 1940, s.p) 

Não obstante ao que ia acontecendo na Europa, a Exposição do Mundo Português 

tratou-se de um momento histórico, realçando a neutralidade pacífica e o prestígio do 

país. Com um caráter grandioso, o objetivo da exposição passava pela representação 

arquitetónica baseada nos valores ideológicos do regime, com a monumentalidade e a 

evocação ao tradicionalismo a serem os temas principais. O Movimento Moderno sofreu 

nesta fase um retrocesso na forma de pensar a arquitetura, o funcionalismo e a clareza 

pretendida no estilo moderno deu lugar à exaltação patriótica e à grandiosidade da 

forma. Com uma arquitetura clássica, os arquitetos da época realçavam a vontade de 
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criar uma arquitetura portuguesa baseada na cultura e nos costumes de forma a 

engradecer o país no mundo. 

O vasto espetáculo da Exposição do Mundo Português (1940) concentrou a pulsão 

celebrativa do regime e das suas realizações, […] onde vestígios modernistas andam a 

par da afirmação da nova fase nacionalista. (Tostões, 2004, p.118) 

 

Ilustração 27 – Fachada principal do Hospital Central de Santa Maria (1940-1953) em Lisboa. [Consult. 3 Out. 2015]. Disponível em WWW: 

<http://lh6.ggpht.com/PyUEFXN09Gc/VKj4EO_tPsI/AAAAAAABcks/4S_ bCaPFApM/s1600h/HospitaldeSantaMaria1.jpg. 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial e consequente queda dos principais regimes europeus, 

a Europa sofreu um enorme impacto a nível económico afetando Portugal que apesar 

de se ter assumido como um país neutro alheio aos conflitos que iam acontece ndo 

também sofreu com este acontecimento. Associado a este facto a morte de Duarte 

Pacheco a 16 de Novembro de 1943 provocaram o fim do ciclo das Obras Públicas e 

consequente início de uma nova etapa a “Era da Resistência” (1946-1961). 

O congresso de 48 foi o marco no desenvolvimento da arquitetura portuguesa na época, 

tendo como temas principais “ A Arquitetura no plano nacional” e “O problema português 

da habitação”, os arquitetos modernistas debateram a arquitetura atual na tentativa de 

dar seguimento ao movimento estabelecendo prioridades e definindo o rumo a seguir. 

Aqui surgiu a ideia de que a arquitetura deveria optar por uma linguagem internacional, 
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aliada ao urbanismo e ao modernismo de forma a resolver os problemas inerentes à 

temática da habitação. 

O espírito colectivista e cooperativista deve ser adoptado na construção de novos 

bairros, para que todos possam usufruir das vantagens de um perfeito equipamento 

moderno […] Esta será a única forma de dar aos homens alegria e optimismo e às 

cidades, vilas e aldeias a forma radiosa proposta pela Carta de Atenas. (Lôbo, 1995, 

p.211) 

O regime do Estado Novo, manipulador e controlador utilizou a arquitetura para 

promover e divulgar os valores ideológicas do regime, salvaguardando os feitos 

gloriosos do passado assim como as noções do tradicionalismo português. O 

modernismo surge apoiado pelas novas técnicas e materiais, realçando no início o lado 

criativo dos arquitetos opondo-se ao que até à data tinha sido feito. Apesar disso e tendo 

os arquitetos o compromisso com o regime, este método acabou por ser ultrapassado 

pela importância dos elementos históricos e arquitetura clássica. 

O Estado Novo surge com o objetivo de reorganizar o país, através da conceção de 

novas obras de carater simbólico diretamente ligado com a consolidação da consciência 

patriótica, evocando as glórias do passado. A arquitetura foi o instrumento utilizado para 

promover o regime autoritário da época, sob as linhas do movimento moderno e a 

conceção arquitetónica, os arquitetos introduziram elementos decorativos de forma a 

espelhar a monumentalidade e simetria pretendida. 
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6. CASOS DE ESTUDO 

6.1 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE AVEIRO 

6.1.1 AUTOR 

JOSÉ DA PURIFICAÇÃO COELHO (1887- 1954) 

O arquiteto José da Purificação Coelho nasceu em Lisboa no dia 2 de Fevereiro de 

1887, formou-se em arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa tendo 

posteriormente integrado o Conselho Diretor da Sociedade dos Arquitetos 

Portugueses nos mandatos de 1918/1919 sob a presidência do Arq. José Alexandre 

Soares e nos mandatos de 1927 a 1931 sob a presidência do Arq. Adolfo Marques da 

Silva. José Coelho fez parte de uma geração marcada pela incerteza na arquitetura, 

consequência de um período transitório inerente ao que ia acontecendo no país como 

a implantação da república, intervenção na 1 guerra mundial e instauração do estado 

novo.  

A arquitetura portuguesa sofreu neste período a introdução de três tendências artísticas 

paralelas, uma arquitetura que seguia os esquemas académicos ecléticos e formais, 

manifesta na construção de palácios, palacetes e solares para a aristocracia e alta 

burguesia, a formulação da “casa portuguesa” defendida por Álvaro Machado e 

especialmente por Raul Lino numa tentativa de reaportuguesamento da arte de construir 

e posteriormente na criação de uma arquitetura modernista portuguesa, procurando a 

utilização de novos materiais fruto do desenvolvimento tecnológico que ia acontecendo 

nos país europeus desenvolvidos. 

José da Purificação Coelho desenvolveu projetos como o Palacete do Sr. Joaquim Dias 

Mendes na Rua Ocidental do Campo Grande10 e as  Casas de estilização nacional da 

Companhia de Crédito Edificadora Portuguesa na Ericeira11. O projeto do Palacete do 

Sr. Joaquim Dias Mendes foi, sem dúvida, uma das suas obras mais importantes, tendo 

                                                           
10 Palacete do Senhor Joaquim Dias Mendes na Rua Ocidental do Campo Grande / José Coelho, Nunes 

Colares. In. "A Architectura Portugueza : revista mensal da arte architectural antiga e moderna", Ano VI, n.º 

5 (Maio 1913), p. 17-20, IX-X 
11 Casas de estilização nacional da Companhia de Crédito Edificadora Portuguesa na Ericeira / José 

Coelho. In: "A Arquitectura Portuguesa : revista mensal da arte arquitectural antiga e moderna", Ano XIII, 

n.º 8 (Agosto 1920), p. 31-34, XIII 
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como base um velho edifício em ruinas implementado no local do palacete foi necessário 

proceder a obras de demolição tendo apenas sido aproveitado a antiga adega e celeiro. 

 

    

 

 

O edifício unifamiliar de gramática eclética composto por elementos clássicos, barrocos, 

românticos e Arte Nova apresenta uma planta longitudinal retangular de volumetria 

paralelepipédica composta por cave e dois pisos. A fachada principal está divida em três 

corpos distintos com um corpo central destacado comparativamente à restante fachada 

onde está localizada a entrada principal marcada por uma porta em madeira almofadada 

encimada por uma bandeira em ferro correspondendo ao eixo central e outros dois 

corpos laterais simétricos, a separação dos corpos é marcada por pilastras em cantaria, 

decoradas por motivos florais e coroadas por jarrões acima da cornija. 

A uniformização do conjunto ao nível da fachada acontece através da rigorosa e 

simétrica abertura de vãos, o primeiro piso apresenta um acabamento em cantaria 

enquanto que o segundo piso é desenvolvido em alvenaria rebocada e pintada com um 

registo de azulejos policromados com motivos alegóricos na parte superior. No interior 

José Coelho estabelece a união dos diversos compartimentos através da introdução de 

um corredor contínuo na zona central paralelo à fachada principal com uma ligação 

direta ao átrio central junto à porta principal. O acesso ao piso superior acontece com 

recurso a uma escadaria em U assimétrica em relação ao átrio central junto à fachada 

principal. José da Purificação Coelho faleceu a 26 de Fevereiro de 1954. 

 

 

Ilustração 28 – Planta piso térreo do Palacete Joaquim Dias 

Mendes, A Architectura Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. 

(Colares, 1913, p.18) 

Ilustração 29 - Planta piso 1 do Palacete Joaquim Dias Mendes, A 

Architectura Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 

1913, p.18) 
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Ilustração 30 – Corte A B, do Palacete Joaquim Dias Mendes, A Architectura Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 1913,p.18) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustração 31 – Alçado principal do Palacete Joaquim Dias Mendes, A Architectura Portugueza, Maio de 1913, nº5, Lisboa. (Colares, 1913, 
p.21) 
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6.1.2 LOCALIZAÇÃO 

Rua/Lugar: Estação de Caminhos de Ferro de Aveiro 

 A cidade de Aveiro localiza-se no litoral do território português, na margem do rio 

Vouga, limitada a sul pelas freguesias de Aradas e S. Bernardo e também pelo concelho 

de Ílhavo, a Norte e Oeste pelas salinas e pela Ria12.  

Com a proximidade do mar e da Ria, juntamente com as condições topográficas e 

climáticas favoráveis apresenta inúmeras condições para  a fixação da população local. 

A disposição da Ria foi sofrendo alterações ao longo dos anos, devido às modificações 

no rio Vouga e do cordão de areia que se foi deslocando para Sul. 

 O território apresenta poucos recursos naturais, devido à deslocação das areias os 

solos são pouco propícios à prática da agricultura, tendo no entanto como beneficio a 

proximidade da foz do rio Douro e da Figueira da Foz. Desta forma Aveiro tem como 

principal atividades económicas a salicultura e a pesca. 

                                                           
12 Segundo os geógrafos e geólogos a terminologia correta é laguna ou haff, sendo uma zona que pela 
conjunção da sedimentação detrítica efluente da erosão das águas do rio Vouga e a ação sedimentar e 
erosiva das correntes marítimas, originaram a formação de uma região alagadiça e com emergências. 

Ilustração 32 – Alçado principal, do Palacete 

do Senhor Joaquim Dias Mendes. (Ilustração, 

nossa 2015) 

Ilustração 33 - Alçado principal, do Palacete do Senhor Joaquim Dias Mendes. 

(Ilustração, nossa 2015) 
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Ilustração 34 – Vista aérea da Estação Ferroviária de Aveiro. (SNIG Visualizador, 2015) 

 

Promotor 

1 ª Nome/Instituição: Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes 

2 ª Nome/Instituição: Refer 

Descrição 

A estação ferroviária de Aveiro é composta por dois edifícios distintos, o edifício antigo 

construído a 10 de Abril de 1916 pela Companhia Real dos Caminhos-de-ferro 

Portugueses com o projeto do arquiteto José Coelho e o novo edifico construído em  27 

de Março de 2010, pela antiga Refer atual Infraestrutura de Portugal e pelo Atelier JLLA. 

Relativamente ao edifício antigo, é composto por três volumes com um volume central 

com três pisos e corresponde ao espaço central da estação onde se estabelecia todos 

os serviços. Junto a este volume central são anexados dois outros volumes simétricos 

entre si de dois pisos cada e que tinha uma importância secundária respondendo às 

necessidades de pudessem existir. 
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Corresponde à chamada “ casa portuguesa”, tanto ao nível arquitetónico como material 

com um conjunto de painéis de azulejos a revestir o edifício, ilustrações dos principais 

monumentos culturais da região e do país. 

O edifício novo da estação apresenta uma disposição diferente, a preocupação do 

arquiteto não se prendeu apenas com a funcionalidade do edifício da estação mas 

também com o impacto que a mesma tem no sítio. Desta forma, foi construída uma 

passagem subterrânea que garante uma ligação entre o Este e o Oeste da cidade, 

reabilitada e redesenhada a marginal Oeste junto à estação e restruturada a frente 

urbana contigua ao edifício através da introdução de um novo bloco habitacional. 

A solução arquitetónica partiu da própria centralidade da estação, funcionando como 

um equipamento público que apesar da sua função principal, responde às necessidades 

da população com a ligação entre a zona histórica e a zona periférica. 

No que diz respeito à funcionalidade, os acessos são compostos por quatro entradas, 

duas do lado Este e outros duas do lado Oeste, os serviços encontram-se no piso 

subterrâneo e na sua generalidade o espaço apresenta uma grande dinâmica e escala. 

 

6.1.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

Após a crise política do séc. XIV caraterizada pelas pestes e guerra a população 

redireciona-se para as atividades comerciais marítimas, como o sal e a pesca 

potenciando desta maneira o crescimento da região. Com este crescimento o rei D. João 

I, em 1413 ordena a construção da muralha com o intuito de dar prestígio à cidade (Silva, 

1997, p.90). Limitada pelo Canal Central, a muralha rodeia toda a zona tradicional e 

nobre da cidade deixando de fora a área de exploração económica marítima composta 

por pescadores, marinheiros e comerciantes. Com o aumento da população a muralha 

foi transposta, dando origem à Vila Nova no início do séc. XV tendo como ligação ente 

o interior e o exterior da muralha a ponte dos Arcos. 

No séc. XVI a cidade sofre uma grande crise, devido à existência de cheias provocadas 

por rigorosos Invernos. Este acontecimento fez com que existissem movimentos de 

terras e o assoreamento da Barra, destruindo o que de melhor a região tinha, a pesca e 

a salicultura. 
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Ilustração 35 – Panorâmica da cidade de Aveiro em 1840, Aveiro, Câmara Municipal, 1990.  

 

Só a 3 de Abril de 1808 é reaberta a Barra, prosseguindo mais tarde obras de 

beneficiação durante a segunda metade do  séc. XIX, com o intuito de resolver o 

problema da deposição de sedimentos. 

 
Ilustração 36 - Aspetos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano, Aveiro. (Arroteia, 1998, p.25) 

 
A - Reconstituição do litoral junto da foz do Vouga na época proto-histórica  
B - Desenho da "ria" em mapas antigos  
C - Configuração atual 
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O séc. XIX é um século de profundas mudanças em todo o mundo, Portugal como já foi 

referido anteriormente, sofre uma grande instabilidade política e social durante toda a 

primeira metade do séc. XIX. 

Com o estado presente do país a cidade sofre inúmeras alterações, tanto ao nível da 

disposição das freguesias reduzindo de quatro para duas assim como a demolição 

quase total da muralha. Surge então em 1852 um surto de Obras Públicas por ação do 

ministro Fontes Pereira de Melo, provocando em Aveiro como nas restantes cidades do 

país uma maior dinâmica fruto de uma política governamental designada de fontismo, 

que assentava no desenvolvimento dos transportes e vias de comunicação. 

[…] sobretudo após o movimento regenerador (1851) que se criaram novas condições 

de desenvolvimento industrial e comercial em Aveiro. Fragmentam-se as cercas dos 

conventos nas mãos de particulares (após a extinção das ordens religiosas e 

nacionalização dos seus bens), criam-se unidades fabris, desenvolve-se a pesca e o sal, 

rasgam-se novos caminhos […] (Neves, 1984, p.23) 

 

 Ilustração 37 - Cópia e redução da planta da Cidade de Aveiro, Instituto Geográfico e Cadastral, século XVIII, Aveiro, Câmara Municipal.  
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A cidade de Aveiro não foi exceção e a introdução das novas vias de comunicação teve 

uma enorme importância no desenvolvimento, relegando para segundo plano as vias 

marítimas até aqui preponderantes na circulação de pessoas e bens. A linha ferroviária 

do Norte chega então a Aveiro em 1863. Apesar disso só em 1864 ficou a funcionar em 

pleno. 

Este acontecimento deveu-se aos esforços de José Estevão Coelho de Magalhães13, já 

que no projeto inicial do engenheiro inglês Watier14 em 1856 esta linha não passaria por 

Aveiro mas sim mais para leste, junto a Angeja. Deste modo José Magalhães exigiu à 

Administração Central e à empresa construtora que revissem esse plano, arranjando 

um novo traçado que comtemplasse a cidade. O pedido efetuado foi levado em 

consideração e em 1857 foi aprovado um novo traçado, os trabalhos iniciaram-se em 

1861 sob as ordens do engenheiro francês Valentim Mazade. 

A estação é então inaugurada no dia 10 de Abril de 1864 juntamente com a Rua da 

Estação, atualmente Rua Almirante Cândido dos Reis. A sua localização foi objeto de 

crítica devido ao afastamento entre a mesma e o centro da cidade, tendo mais tarde 

surgido a solução de construir um carril de atração animal que fizesse a ligação entre 

ambas. 

Com a inauguração da estação o processo de industrialização na cidade sofre um 

grande aumento, surgindo na malha urbana diversas fábricas e espaços comerciais 

como foi o caso da fábrica Jerónimo Pereira Campos e Filhos que começou a laborar 

por volta de 1896, com o fabrico de telhas do tipo “ Marselha” e outros materiais 

cerâmicos para a construção civil. 

A linha do Vouga chega a Aveiro em 1911, ligava a linha do Norte em Espinho à linha 

do Dão em Viseu numa extensão de 140 km e veio a destacar-se como um grande 

acontecimento na cidade, com um consequente desenvolvimento industrial e um 

aumento crescimento populacional. A partir deste momento a cidade foi sofrendo 

inúmeras alterações derivado ao aumento da população. Deste modo foi necessário 

restruturar os arruamentos, assim como a higiene e a salubridade com o intuito de 

oferecer aos habitantes todas as condições de vida necessárias. Para além disso, 

                                                           
13 Segundo Marques Gomes o empreiteiro espanhol D. José Salamanca ofereceu cem contos de reis para 

que José Estêvão desistisse de sua pretensão, uma vez que o novo traçado exigiria um acréscimo nas 
despesas devido às expropriações necessárias, aos aterros e construção de pontes. 
14 O engenheiro inglês Watier foi nomeado responsável pela construção do caminho-de-ferro de Lisboa 
a Santarém 
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também foram projetadas novas habitações tanto na zona nobre e tradicional como na 

Vila Nova, nesta última, António Luís de Sousa cede terrenos para a construção de 

pequenas habitações para os pescadores e comerciantes ligados ao mar. 

 
Ilustração 38 - Plano Diretor da Cidade de Aveiro, Aveiro, Câmara Municipal. (Auzelle, 1964, p. 5) 

 

6.1.4 AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO 

A ideia de construir uma Avenida que ligasse a estação de caminhos-de-ferro até ao 

centro da cidade surgiu em 1895 pelo presidente da Câmara Dr. Jaime Magalhães Lima, 

visto que a estrada da época era medíocre e inadequada para as necessidades da 

população15.  

                                                           
15 Paralelamente à abertura do eixo, o projeto contemplava a expropriação de duas faixas laterais e anexas, 

que teriam também 30 metros de largura, e seriam destinadas a dividir em chãos regulares para serem 
vendidos para prédios urbanos. O produto da venda destes terrenos permitia ao Município fazer face às 
despesas com as expropriações e a execução dos trabalhos. A venda, em hasta pública, dos lotes de 
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Várias foram as propostas para o projeto mas só a 2 de Janeiro de 1918 pela mão do 

presidente Lourenço Simões Peixinho16 foi possível concretizar este feito. Para tal foi 

necessário contrair um empréstimo de 100 contos já que o projeto envolvia grandes 

custos e implicava expropriação e demolição de alguns imóveis. 

As obras de construção da Avenida iniciaram-se dia 3 de Junho de 1918, a fiscalização 

ficou a cargo de Lourenço Peixinho e foi uma obra que durou alguns anos a ser 

concluída devido à escassez de recursos financeiros. Os espaços públicos ficaram 

pronto 20 anos depois do início da construção e a parte edificada alguns anos depois, 

já que foi introduzido o saneamento. 

 
Ilustração 39 - Cópia e redução da Planta da Cidade: a Hygiene d'Aveiro, na escala 1:2500. (Soares, 1904) 

 

 

A ligação entre a estação e o centro da cidade ficou assim com uma nova imagem, mais 

ampla e dinâmica permitindo a toda a população um fácil acesso. Já no que diz respeito 

ao edificado da Avenida, foi sofrendo inúmeras alterações consoante os tempos e as 

inspirações arquitetónicas. 

 

                                                           
terrenos para construções resultantes das expropriações inicia-se a 24 de Abril de 1919 e apenas termina 
a 6 de Novembro de 1944. 
16 Formado em Medicina, trabalha em Aveiro como clinico, exercendo o cargo de Provedor da Misericórdia. 

Assume a Presidência da Câmara Municipal a 17 de Janeiro de 1918, e é exonerado a 5 de Maio de 1942, 
falecendo em 1943. 
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No início os edifícios apresentavam uma linguagem de inspiração Beaux-Arts17, com o 

uso de ornamentação imponente, juntava o estilo renascentista com o barroco e o 

neoclássico de forma a obter uma maior simetria e riqueza decorativa. 

Nos anos 20, os edifícios são compostos por dois pisos, com uma zona comercial no 

piso térreo e habitação no piso superior, o loteamento era planeado consoante a 

necessidade de obtenção de espaços públicos e também consoante o carácter mais ou 

menos urbano do edifício. Com o surgimento da Art Déco18 nos anos trinta a arquitetura 

dos edifícios tornou-se mais geométrica e depurada, contudo sendo um estilo mais 

decorativo não teve um grande impacto na forma de desenhar e pensar o espaço 

interior. 

Os anos 40 são marcados pela alteração do pensamento e pela criação de um plano de 

urbanização da cidade, foco principal era agora a preocupação com a qualidade e 

tratamento do espaço urbano e arquitetónico. Assim a escala dos edifícios cresce para 

os três e quatro pisos, surgindo desta forma as primeiras habitações multifamiliares, 

com uma maior exploração volumétrica, com áreas de circulação mais reduzidas 

privilegiando a disposição dos compartimentos.  

                                                           
17  Beaux-Arts é um estilo arquitetónico originado na Escola de Belas Artes de Paris, combina 
influências gregas e romanas com ideias renascentistas. É um estilo muito ornamentado, com 
muitas colunas, flores e estátuas. 
18 A Art Déco nasceu da combinação de movimentos variados do princípio do século XX, tais como 
Construtivismo, Cubismo, Modernismo, Bauhaus, Art Nouveau e Futurismo. Esta escola, que está 
estreitamente conectada às características modernas e vanguardistas deste período, trabalha 
especialmente com imagens de animais e de esboços femininos, optando por uma expressão ‘clean e 
genuína’. 

Ilustração 40 - Aspeto da abertura da Avenida (1918-1921), 

Aveiro, Câmara Municipal, Imagoteca. 

Ilustração 41 - Aspeto da abertura da Avenida (1918-1921), Aveiro, 

Câmara Municipal, Imagoteca.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_arquitect%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Beaux-Arts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_da_Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_da_Roma_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua
http://www.infoescola.com/artes/escola-de-bauhaus/
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Em 1960 surge um Anteplano de Urbanização, cujo autor, o arquiteto Moreira da Silva19, 

teve como prioridades a ampliação do Largo da Estação assim como a ampliação das 

vias centrais da Avenida. Para além disso, existiram também alterações em termos 

tipológicos e da escala dois edifícios passando-se a construir sobretudo com quatro e 

cinco pisos.  

 
Ilustração 42 - Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro 1960 | Esboceto da Planta de Apresentação, Maio 1960, Aveiro, Câmara 
Municipal, 1960. 

 

A Avenida passa assim a ser um sítio privilegiado na cidade, um passeio público 

destinado ao lazer e à prática comercial anteriormente localizada na zona do Rossio. O 

desenvolvimento despertou a atenção da burguesia local que a partir deste momento 

passou a habitar nesta zona. 

 

6.1.5 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE AVEIRO 

O primeiro edifício foi construído a 10 de Abril de 1864 pela Companhia Real dos 

Caminhos-de-ferro Portugueses graças à forte insistência do deputado José Estevão, já 

que o projeto inicial elaborado por Waitier (1856) não englobava o distrito de Aveiro. Na 

                                                           
19 O Conselho Superior de Obras Públicas propôs a remodelação do estudo, parecer que foi homologado 

por Despacho Ministerial de 13/02/1952 (AVEIRO. Câmara Municipal – Plano Director Municipal. Relatório, 
1995, p. 52). 
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época o edifício era uma simples gare, pequeno e singelo o que veio posteriormente a 

revelar-se insuficiente, resultado de um forte crescimento no que ao movimento 

ferroviário dizia respeito. Este facto obrigou à restruturação e ampliação do edifício da 

estação por parte da Companhia Real dos Caminhos-de-ferro Portugueses com vista a 

corresponder às necessidades da época. 

 

Ilustração 43 - Planta de Implantação, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. (Coelho,1915)  

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Legenda 

A- Largo da Estação 

B- Edifício de passageiros da antiga Estação Ferroviária de Aveiro 

C- Habitação do chefe da secção de Via e Obras 

 

C 

D 

E 

F 

D- Instalação Sanitária 

E- Plataformas 

F- Cais descoberto 

Ilustração 44 – Alçado frontal do lado do Largo da Estação, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. (Coelho,1915) 
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Ilustração 45 – Alçado frontal do lado da plataforma, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. (Coelho,1915) 

 

Em Abril de 1916 foi inaugurado o novo edifício composto por três volumes com um 

volume central com três pisos e correspondente ao espaço central da estação onde se 

estabelecia o vestíbulo e a zona de ingresso. Junto a este volume central foram 

anexados dois outros volumes simétricos entre si de dois pisos cada, com uma 

importância secundária respondendo às necessidades que pudessem existir com os 

restantes serviços. Com um estilo tradicional português, tanto a nível arquitetónico como 

material com um conjunto de painéis de azulejos a revestir o edifício com ilustrações 

dos principais monumentos culturais da região e do país este edifício realçava a 

arquitetura da região sendo um dos principais pontos turísticos da época. 

Apesar das diferenças estilísticas, visíveis entre a Estação Ferroviária de Aveiro e os 

edifícios ferroviários construídos anteriormente consequência da introdução de uma 

nova imagem e o surgimento de novos materiais e métodos construtivos, a organização 

e funcionalidade espacial vão de encontro às regras estabelecidas pela Companhia, 

apresentando deste modo inúmeras semelhanças ao nível da interligação entre os 

diferentes espaços. 

 

 

           
 
 

Ilustração 46 – Fachada frontal da antiga Estação Ferroviária de 
Aveiro junto ao Largo da Estação. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 47 – Fachada tardoz da antiga Estação Ferroviária de 
Aveiro junto à plataforma. (Ilustração nossa, 2015) 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          70 

A Companhia fornecia aos arquitetos uma planta base20 onde estava esquematizada o 

modo como os diversos espaços se deveriam interligar, definindo deste modo o ponto 

de partida para a projeto dos arquitetos. A liberdade projetual era dada apenas na parte 

estilística, com os arquitetos como foi o caso do arquiteto José Coelho, a resolverem a 

relação do edifício com o espaço envolvente tanto ao nível espacial como material. 

 

 

Ilustração 48 – Plantas, Infraestruturas de Portugal, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. (Coelho, 1915) 

                                                           
20 Informação obtida no arquivo histórico das Infraestruturas de Portugal. 
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A antiga Estação Ferroviária de Aveiro à semelhança da tipologia utilizada neste tipo de 

edifícios, apresenta uma organização espacial dividida por três pisos, com a zona de 

serviços da estação localizada no piso térreo, com o vestíbulo a situar-se no volume 

central correspondente à zona de ingresso e dois volumes simétricos nas suas 

extremidades paralelos à plataforma compostos pelas restantes áreas de serviço, como 

a sala do telegrafo, o gabinete do chefe da estação, a cozinha e bufete e a sala de 

espera de 1ª e 2ª classes no volume à esquerda e as bilheteiras e a zona das bagagens 

no volume à direita. Com uma clara organização a Estação é composta por uma malha 

de 3 metros entre vãos, onde é percetível observar a importância da simetria, 

funcionalidade e relação entre os diferentes espaços. 

Os pisos superiores são compostos por quatro apartamentos, tendo o autor estabelecido 

três zonas de acesso distintas, com os apartamentos laterais a terem acesso por 

escadaria lateral individualizada de cada lado da estação e os volumes centrais com o 

acesso a ocorrer no volume central junto ao vestíbulo com o ingresso na zona da 

plataforma. Os apartamentos laterais possuem uma tipologia T4 com cozinha, uma 

instalação sanitária, uma sala de estar/jantar e quatro quartos enquanto que os 

apartamentos centrais são constituídos por uma tipologia T3 semelhantes aos laterais 

também com cozinha, uma instalação sanitária, uma sala de estar/jantar mas com 

apenas três quartos. 

A Estação Ferroviária de Aveiro assim como a Estação Ferroviária de Coimbra-C, 

assumiam o elo de ligação entre as principais estações do país como era o caso da 

Estação ferroviária de S. Bento no Porto e as Estações Ferroviárias do Rossio e de 

Santa Apolónia em Lisboa evidenciando desta forma a sua importância no movimento 

ferroviário do país. A Estação Ferroviária de Aveiro apresenta uma enorme simetria no 

seu conjunto, visível na abertura de vãos através de uma métrica rigorosa e coerente.  

 

O recuo dos volumes laterais assim como a construção em planta retangular regular 

uniformizada ao longo da intervenção destaca a unidade da sua estrutura volumétrica 

convencional, segura e sóbria. As proporções, a predominância de massa construída, 

os planos lisos das fachadas pontuados pelas cantarias dos vãos, pelas pilastras, 

cunhais e azulejo decorativo assim como a grande opacidade do volume realçam no 

seu conjunto caraterísticas da arquitetura tradicional portuguesa. O edifício apresenta 

igualmente uma cobertura de quatro águas no volume central e de três águas nos 

volumes anexos em telha, consequência das diferentes cotas altimetrias. 
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O edifício encontra-se devoluto em mau estado de conservação, os pisos superiores 

foram simplesmente abandonados sendo utilizados para fins impróprios como o 

consumo de drogas. A zona do vestíbulo e espaços envolvente são as únicas áreas hoje 

em dias utilizadas por uma associação de hip-hop a quem de certa forma foi entregue a 

responsabilidade de preservar um património cultural da região. Em termos ferroviários 

com a construção da nova estação este edifício foi esquecido no tempo devido às 

quezílias entre a Camara Municipal de Aveiro e as Infraestruturas de Portugal, antiga 

REFER que por motivos financeiros ou relacionais não estão a salvaguarda parte da 

história da região. 

 

     
                                     

 
 
 

 

Ilustração 51 – Painel de azulejo. (Ilustração nossa, 2015) Ilustração 52 – Antiga estação ferroviária de Aveiro, plataforma. 

(Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 49 – Corte A B, Antiga Estação Ferroviária de Aveiro, 

Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. (Coelho, 1915) 

Ilustração 50 – Corte C D, Antiga Estação Ferroviária de Aveiro, 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico. (Coelho, 1915) 
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Azulejos 

A azulejaria foi a arte decorativa que mais se evidenciou no panorama ferroviário, sendo 

o material mais utilizado na decoração de inúmeras estações por todo o país. Através 

deste material era possível não ´so dar ao edifício da estação um acabamento 

duradouro e carismático, mas também através dele era possível promover o orgulho 

pela pátria, com ilustrações diversificadas de acontecimentos, lugares e figuras 

emblemáticas. 

No início do séc. XX a Estação Ferroviária de Aveiro apresentou-se insuficiente para 

receber a enorme afluência de pessoas que na época utilizava este meio de transporte, 

desta forma a Companhia Real de Caminhos-de-Ferro Portugueses implementou 

algumas alterações no edifício. Para além das transformações e alargamento do edifício 

também o revestimento nas fachadas foi uma das medidas apresentadas pela 

Companhia, tendo o azulejo o papel principal neste último parâmetro. 

 

 
 

 

 

Coube à Fábrica da Fonte Nova, através dos pintores Lícino Pinto e Francisco Pereira 

a aplicação dos azulejos. Ao contrário do que seria suposto, a colocação dos painéis foi 

alvo de grande polémica chegando mesmo a originar um processo em tribunal, tudo 

porque a Companhia Real dos Caminhos-de-Ferro queria colocar as figuras de José 

Estevão e Manuel Firmino lado a lado, já que ambos ficaram ligados à construção da 

Ilustração 53 – Fachada frontal da antiga Estação Ferroviária de Aveiro junto ao Largo da Estação. (Ilustração nossa, 2015) 
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estação na cidade. Depois da discórdia em Março de 1916 foram colocados os painéis 

de Manuel Firmino e em vez de José Estevão, a de D. José de Salamanca y Mayol, 

concessionário das obras da linha do norte juntamente com os restantes painéis. 

Para além destas ilustrações também o Medalhão com embarcação, o Pórtico do 

Senhor das Barrocas, o Medalhão do José Salamanca e o Medalhão com o Farol da 

Barra são ilustrados nos painéis da fachada Oeste. 

 

Fachada Este (voltada para a linha férrea): 

 
 
 
 

Em 1986, com as comemorações do 75º aniversário da abertura da via-férrea que 

engloba as cidades de Albergaria-a-Velha, Sernada, Águeda e Aveiro a estação sofre 

mais algumas alterações e foi colocado um novo painel, desta feita da Fabrica Viçozette 

de Águeda, assinado por Breda. No ano de 2000, foram colocados mais dois painéis de 

azulejos nas instalações sanitárias, “Canal Central da Ria de Aveiro” e “Palheiros da 

Costa Nova” da autoria de F. Lista, produzidos na Fábrica Artecer de Vila Nova de Gaia.  

Ilustração 54 – Fachada tardoz da antiga Estação Ferroviária de Aveiro junto à plataforma. (Ilustração nossa, 2015) 
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I 

 

Em 2004, “foi anunciado que o título intermodal Andante, gerido por várias empresas de 

transportes na região do Porto, incluindo o operador Comboios de Portugal, iria ser 

estendido até à Estação de Aveiro; esta medida teve como objetivo facilitar as 

deslocações nesta região, e impulsionar o uso do transporte público” (Amendoeira, 

2013), desta forma através do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Alberto Souto, 

foi anunciado a construção de um novo edifício da estação.  

Através do atelier de arquitetura JLLA, a equipa de projeto composta por  João Lúcio 

Lopes, Gemma Vila, Paulo Gouveia, Rui Fortes, Vítor Coutinho Lopes e engenheiro 

estrutural Carlos Baptista elaborou um projeto para a nova estação junto à estação 

antiga numa área de 12000.0 m2.  

Para a elaboração do projeto teve de ser levado em consideração aspetos como, a 

construção de uma passagem subterrânea que fizesse a ligação entre o lado Este e o 

Oeste da cidade, a reabilitação dos espaços da marginal Oeste junto à estação e o a 

introdução de um novo bloco habitacional no lado Este da estação de forma a dar uma 

nova imagem da frente urbana. 

Ilustração 55 - Painel comemorativo dos 75 anos da Linha do Vouga. (Ilustração nossa, 2015)  
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Descrição geral: 

Estação de Comboios de 7 linhas, 5 de longo curso, 2 do futuro metro de superfície, 

Comprimento das plataformas de embarque 320 metros; 

Duas gares, à superfície, situadas em cada um dos lados das linhas; 

Zona central coberta com 84x60 metros; 

Atravessamento das linhas a cota enterrada, onde se encontram a generalidade dos 

espaços funcionais da estação (operadores, apoio a utentes), com zona comercial e 

de serviços anexa; 

 

Ilustração 56 – Relação entre a nova estação e a antiga estação ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 57 – Panorâmica interior da Estação ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 2015) 
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Desde o séc. XIX que o transporte ferroviário em Portugal tem vindo a perder a 

importância de outros tempos. Desta forma, o objetivo principal na construção da nova 

estação passa por dotar o edifício de outras valências que não apenas o tradicional 

embarque/ desembarque de passageiros de forma a cativar a população. 

A solução arquitetónica encontrada passou pela organização espacial de forma a 

estabelecer uma centralidade no edifício da estação, com isto foi possível não só atribuir 

a funcionalidade enquanto espaço ferroviário mas também criar um eixo central que 

estabelece-se a ligação das duas zonas urbanas, a zona histórica e a zona periférica 

através de um percurso pedonal subterrâneo destinado à zona de comércio, serviços e 

lazer.  

Para além da preocupação interior do edifício da estação e da sua funcionalidade, o 

autor tinha como preocupações exteriores a construção de uma Passagem Inferior 

Rodoviária (PIR), introduzindo uma nova ligação viária entre os lados nascente e poente 

Ilustração 58 – Planta de implantação nova Estação ferroviária de Aveiro. (JLLA Arquitetos, 2012)  
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da via-férrea e da cidade, a reabilitação e reformulação dos tecidos urbanos marginais 

à via-férrea do lado da Cidade a Poente e a introdução de uma nova área de crescimento 

urbanístico a Nascente na qual se particulariza a localização do Interface rodoferroviário 

de transportes. 

Através da ideia de centralidade observada em redor da Estação o autor promove a 

resolução arquitetónica e urbanística do conjunto da cidade a intervir. Com a introdução 

de quatro entradas, duas orientadas a Norte e duas orientadas a Sul e a restruturação 

do espaço exterior envolvente com uma escala e formalização que permitem a 

permanência e aglomeração de pessoas a reorganização do espaço exterior apresenta 

uma enorme funcionalidade.  

Com duas zonas completamente distintas, a zona histórica correspondente à Avenida 

Dr. Lourenço Peixinho do lado da cidade e a zona periférica do lado nascente o autor 

destaca a importância de manter a ideia e imagem tradicional da cidade de Aveiro, 

apresentando um alçado comum de ambos os lados privilegiando a uniformidade e 

continuidade do crescimento da cidade apesar da barreira volumétrica que o edifício da 

estação apresenta na ligação entre ambos os lados. Garantindo percursos sem 

obstáculos e barreiras arquitetónicas, desde a entrada até às plataformas, assegurando 

a passagem livre e facilitada de pessoas, desde o exterior da Estação para o seu interior, 

dão-se linha visuais que acentuam o carácter público e aberto do edifício.  

 

   

Ilustração 60 – Ingresso da nova Estação ferroviária de Aveiro. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 61 – Ingresso da nova Estação ferroviária de Aveiro. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 59 – Panorâmica do percurso pedonal subterrâneo da nova Estação ferroviária de Aveiro. (Ilustração nossa, 2015) 
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Do lado Nascente, sendo mais vasto o espaço urbano disponível e também porque as 

infraestruturas de transporte previstas para esse lado beneficiam da melhor 

acessibilidade viária a essa zona, o autor optou por localizar o Edifício Técnico 

(sinalização e telecomunicações) e a loja TEX (mercadorias) nessa área, 

desenvolvendo-se simultaneamente as estruturas de Interface anexas á Estação.  

Na conceção das plataformas utiliza-se uma estrutura metálica porticada com dois 

pilares que garante três faixas de uso com cerca de 3 metros de largura cada, sendo 

colocados na faixa central as estruturas funcionais previstas.  

Na conceção do Piso Inferior, propôs-se a distribuição das funcionalidades previstas em 

3 "bandas" de circulação, a central, mais larga, destinada ao atravessamento e as duas 

laterais como espaços de ligação e proteção às funcionalidades previstas na PIP.  

 
Ilustração 62 – Alçado nascente da nova Estação ferroviária de Aveiro. (JLLA Arquitetos, 2012) 

 

 

 

Em relação aos aspetos construtivos, a estação foi construída em 5 fases de forma a 

conciliar a construção do edifício com a construção do viaduto subterrâneo que 

atravessa a estação assim como vencer o nível freático que no local se aproxima até 

1,5 metros da cota média exterior.  

Estruturalmente o autor adotou uma estrutura de elementos laminares e pilares em 

betão armado para a conceção da passagem inferior. Os elementos laminares verticais 

foram executados, a partir da superfície, como paredes moldadas no terreno e os pilares 

foram executados como estacas a partir da superfície. Estes elementos penetram cerca 

de 6 metros no substrato Cretácico mais resistente, o que corresponde, em geral, a 

elementos com cerca de 12 metros de altura, enterrados. 

Ilustração 63 – Corte longitudinal pela plataforma da nova Estação ferroviária de Aveiro. (JLLA Arquitetos, 2012) 
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6.2 ESTAÇÃO DO MARVÃO - BEIRÃ 

6.2.1 AUTOR 

FERNANDO PERFEITO DE MAGALHÃES E MENEZES DE VILLAS-BOAS (1880- 

1958) 

 
Ilustração 64 – Fernando Perfeito de Magalhães e Menezes de Villas-Boas, Memórias da família Perfeito de Magalhães. [Consult. 21 Out. 
2015]. Disponível em WWW:<http://maganifico.blogspot.pt/) 

Filho do Eng. Francisco Perfeito de Magalhães e Menezes (15 de Junho de 1846 – 26 

de Dezembro de 1918), 2º Conde de Alvellos, e de Maria Carolina Pinheiro de 

Magalhães de Villas-Boas (23 de Julho de 1852 – 18 de Agosto de 1900), era irmão de 

Maria, Francisco, José, e João Perfeito de Magalhães e Menezes de Villas-Boas, 

nasceu em Marco de Canaveses a 20 de Julho de 1880, e faleceu em Lisboa, a 29 de 

Janeiro de 1958. 

Tirou o curso de Arquitetura assim como o curso Construção e Condução de Máquinas. 

Em 1909 foi nomeado para o desenvolvimento e construção dos caminhos-de-ferro 

portugueses, onde juntamente com o engenheiro Daniel Gomes de Almeida, concluiu o 

projeto de caminhos-de-ferro entre a Régua e Lamego. 

Muitos foram os projetos21 para a concessão dos caminhos-de-ferro, desde bairros 

ferroviários, postos sanitários, restaurantes e casas particulares a estações muitas 

foram as obras como é o caso da estação ferroviária de Marvão-Beirã e Santarém. Em 

1923 Fernando Perfeito de Magalhães e Menezes de Villas-Boas foi nomeado arquiteto 

                                                           
21 Entre os edifícios que projetou e foram executados contam-se os dormitórios de Alfarelos (inaug. 1933), 

Aveiro, Beja e Sintra, modificações dos edificios de passageiros de Caldas da Rainha, Entroncamento, 
Marvão, Sintra e Santarém (proj. 1923; concl. 1927), Tancos, e projetos dos de Almourol (concl. 1927), 
Miramar (concl. 1928), Vila Franca de Xira (proj. 1924, inaug. 1930), Pinhal Novo (proj. 1933) e Mafra, além 
dos restaurantes das estações de Marvão e Caldas da Rainha e do dispensatório do Entroncamento (proj. 
1934). Cf. Ficha de matrícula nº 17.521, Perfeito de Magalhães, Arquivo Histórico da C.P. 
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de Via e Obras da C.P, de imediato ficou encarregue de inúmeras alterações, 

ampliações ou construções de uma série de importantes edifícios de passageiros. 

Através de uma linguagem eclética Perfeito de Magalhães utilizou as cantarias 

ornamentadas, os beirados e alpendres assim como os painéis figurativos em azulejos 

de forma a enquadrar o edifício da estação com a arquitetura de cada local. 

Desenvolveu um padrão que esteve na base da arquitetura ferroviária da década de 

1920. 

6.2.2 LOCALIZAÇÃO 

Rua/Lugar: Largo da Alfândega; Rua Dom João da Câmara 

A Beirã é uma freguesia portuguesa do concelho de Marvão, localizada no Distrito de 

Portalegre, região do Alentejo e sub-região do Alto Alentejo e tem como limites a norte 

e leste Espanha, a sul e oeste o município de Portalegre e a noroeste Castelo de vide. 

A aldeia da Beirã é uma das referências da paisagem alentejana, onde a agricultura e a 

pecuária têm um papel fundamental na economia local.  

 
Ilustração 65 – Vista aérea da Estação Ferroviária de Marvão-Beirã. (SNIG Visualizador, 2015) 
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Promotor 

1 ª Nome/Instituição: 1880 Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes 

2 ª Nome/Instituição: 1924 Projeto de remodelação realizado pelo arquiteto Perfeito 

Magalhães 

 

Descrição 

A estação ferroviária de Marvão-Beirã, é uma estação fronteiriça de passagem do Ramal 

de Cáceres, tendo o primeiro edifício sido construído em 1880. Em 1924 foi elaborado 

um novo projeto pelo arquiteto Perfeito de Magalhães com vista à alteração do edifício 

existente construindo um novo edifício aproveitando o antigo. 

Composta pela plataforma de passageiros, vias férreas, edifícios de caráter comercial e 

de habitacional, instalações sanitárias e outras construções como os antigos elementos 

de apoio à exploração ferroviária como o cais coberto e o depósito de água o núcleo 

ferroviária local apresentava uma grande sustentabilidade. 

Relativo ao edifício de passageiros, é composto por três volumes, um volume central de 

dois pisos correspondente no piso térreo ao núcleo principal da estação com as 

bilheteiras, sala de espera, sala de bagagem e escadas de acesso ao piso superior e 

no primeiro piso, localizam-se duas habitações idênticas destinadas ao chefe da estação 

e ao subchefe da estação, com sala de estar, cozinha, instalação sanitária, três quartos 

e um escritório em cada habitação. Para além deste volume estão localizados mais dois 

volumes nas extremidades deste, simétricos entre si destinados às atividades 

alfandegárias e ferroviárias como é o caso do gabinete do chefe da estação.   

 

6.2.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

A construção do Ramal de Cáceres vinha de encontro à necessidade do governo 

português de exportar e importar produtos para o resto da Europa, desta forma, após a 

construção da primeira via-férrea espanhola em 1848, muitas foram as tentativas de 

estabelecer essa ligação, o que aconteceu através da linha de Badajoz. 

Em 1856 juntamente com o Governo espanhol, estabeleceu-se a prioridade de criar uma 

segunda via de ligação, apesar da crise que se fazia sentir em ambos os países. Apesar 

dos esforços de D. José de Salamanca, administrador da Companhia espanhola M.Z.A 
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que estabelecera um contrato com o Governo português para a construção das linhas 

de leste e norte e Eusébio Page22 que recentemente tinha apresentado um projeto para 

a criação da linha junto ao Vale do Tejo, só em 1864, com a descoberta de importantes 

jazigos de fosforite próximo de Cáceres se renovou o interesse da construção da 

segunda via-férrea, tendo para tal sido criado uma comissão de engenheiros 

portugueses e espanhóis que consideraram ser necessário a criação de uma via a 

passar por esta zona e para além da ligação por Badajoz serem criadas mais duas vias 

a definir. 

Na década de setenta, com o fosfato de Cáceres a apresentar grande curiosidade e 

desejo por parte da indústria nacional e internacional, foi planeado inicialmente a criação 

de uma via comercial para que fosse possível transportar o mineral. Em 1876, devido 

ao aumento do trafego nesta área foi feito um pedido de autorização para construir e 

explorar o Ramal do Cáceres ao Ministério das Obras Públicas, que de logo autorizou 

ficando ainda assim sob determinadas cláusulas e condições definidas em Diário do 

Governo a 30 de Abril de 1877 e sujeita posteriormente à aprovação do Governo. 

A 21 de Junho de 1877, o pedido foi finalmente aceite e foi assinado o contrato entre o 

presidente do concelho de administração da Sociedade Geral de Fosfatos de Cáceres, 

Edmond Joubert e Joaquim de la Gândara, porta-voz da Companhia Real dos Caminhos 

de Ferro Portugueses. 

Os trabalhos para a concessão do troço ferroviário foram apressados de forma a 

estabelecer o mais rapidamente possível esta ligação, o que provocou um traçado 

sinuoso de vido ao desenvolvimento do terreno. Esta falta de organização e 

planeamento no desenho da linha veio a mostrar-se imprudente, sendo o concelho de 

Castelo de Vide e Marvão a prova, quer pela irregularidade do terreno como também 

pelos aglomerados rochosos que existem ao longo do território, provocou desta forma 

um enorme movimento de terras o que não estava planeado inicialmente. Rapidamente 

se verificou que o interesse económico na exportação dos fosfatos não seria tão 

benéfico como se fazia pensar, representando um défice económico elevado. 

A 15 de Julho de 1878 foi iniciada a construção do Ramal, sob a direção do engenheiro 

Pedro Inácio Lopes e D. João da Camara coordenador das obras públicas. A dificuldade 

e escassez nas formas de comunicação existentes na época tornou a relação com a 

                                                           
22 Engenheiro espanhol responsável pela direção das linhas do Norte e do Leste. 
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população local muito difícil, visto ser uma população com hábitos e costumes muito 

próprios, onde a agricultura e a pecuária eram base da economia local; as terras eram 

o que de mais importante as pessoas tinham, o que provocou um enorme desconforto 

com a introdução das linhas de caminho-de-ferro no local. Apesar da existência de 

expropriação para que fosse possível construir as linhas férreas, de logo, a companhia 

construtora rapidamente se despós a dar compensações monetárias para que os 

habitantes locais não saíssem prejudicados. 

A Beirã foi das freguesias que mais lucrou com a introdução do Ramal do Cáceres, 

anteriormente quase despovoada com um território propício a cheias esta inovação veio 

resolver os problemas presentes no local com um projeto de reorganização espacial. 

Em 1877 existiam apenas quatro casas de agricultores. Em 1912 já eram mais de 

quarenta habitações, uma capela uma escola oficial e outra particular. Este crescimento 

só sofreu uma estagnação devido aos proprietários e senhorios dos terrenos que 

circundavam o bloco ferroviário que não autorizavam a construção de novas habitações, 

apesar disso a estação ferroviária veio aumentar o comércio local, sendo as Termas da 

Fadagosa um bom exemplo. O Ramal de Cáceres foi um projeto, como já foi referido 

anteriormente, com o intuito de fazer o transporte dos minerais que nesta zona existiam. 

Desta forma, a arquitetura das estações e o planeamento urbano que advinha desta 

construção não obrigava a grandes custos a nível material e de qualidade dos edifícios. 

Em 1880 foram construídos os primeiros edifícios das estações, tendo a Beirã e a Torre 

das Vargens o privilégio de acolher as estruturas principais da linha, como os anexos 

para os materiais e as habitações para os funcionários. 

Neste caso o edifício da estação era composto por um único piso dividido em dois 

blocos, um primeiro destinado ao chefe da estação que era o responsável pelo controle 

da via e do atendimento público e um segundo bloco destinado aos passageiros, 

bagagens e serviços. 

Nos anos 20, com o aumento do tráfego a Companhia dos Caminhos de Ferro 

desenvolveu um projeto de forma a oferecer às estações uma nova imagem, ampliando-

as e melhorando-as a todos os níveis. Coube ao engenheiro Greenfield de Melo 

estruturar um plano de forma a fazer as melhorias necessárias, o que levou à 

identificação das zonas e edifícios mais importantes, estabelecendo com estas 

alterações uma arquitetura tipicamente regional privilegiando a necessidade da melhoria 

mas também do enquadramento do edifício da estação com o sítio onde se encontrava. 
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6.2.4 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MARVÃO-BEIRÃ 

O primeiro edifício da estação projetado para a Beirã aconteceu em 1880 pelas mãos 

dos engenheiros da CP e correspondia a um simples edifício que dava vasão ao 

transporte dos minerais extraídos na zona.  

    

Com o acréscimo da população, o aumento da exportação dos minerais e o estado de 

degradação que o edifício da estação apresentava, a Companhia dos Caminhos-de-

Ferro atribui ao arquiteto Perfeito de Magalhães em 1923 o projeto de ampliação e 

Ilustração 66 – Panorâmica aérea da freguesia da Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, 2010. 

 

Ilustração 67 – Primeira estação ferroviária de Marvão-Beirã, 
Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, 1884. 

Ilustração 68 – Construção da nova estação ferroviária de Marvão-
Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, 1923. 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          86 

alteração da estação existente. Desta forma, foi elaborado um novo projeto de alteração 

do edifício inicial e introdução de edifícios de apoio em redor do edifício principal, como 

o restaurante/ dormitório, as instalações sanitárias e as habitações para os funcionários. 

O edifício principal da estação depois das alterações apresenta, uma planta longitudinal 

como era frequente nos edifícios das estações, de forma a estabelecer uma maior 

ligação com a zona da plataforma, composto por três volumes dispostos simetricamente 

entre si, com um volume central de dois pisos e outros dois nas extremidades laterais 

do bloco central apenas com o piso térreo. Seguindo uma imagem tradicional, com a 

utilização da planta base fornecida pela Companhia com a interligação entre espaços 

bem definida, Perfeito de Magalhães desenvolve o novo edifício da estação de um modo 

convencional, ampliando o edifício existente restringindo-se aos valores implementados 

no antigo edifício. 

No volume central o piso térreo é composto pelos vestíbulo, sala de espera de 1ª e 2ª 

classe, gabinete da estação, gabinete do fiscal do governo, telégrafo, arrecadação, 

bilheteiras, escritório e sala de bagagens, enquanto que no primeiro piso estabeleciam-

se as habitações do chefe e subchefe da estação, em que cada apartamento continha, 

três quatros, um escritório, uma instalação sanitária, uma sala de estar/ jantar e uma 

cozinha, e para além disso ainda no piso superior é possível encontrar pequenos 

alpendres que davam aos chefes da estação visibilidade total sobre a zona da 

plataforma. Os restantes volumes destinavam-se às zonas de serviço da estação, como 

era o caso do gabinete do chefe da estação. 

 

Ilustração 69 - Planta do piso térreo da estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã.(Magalhães,1923)    

 

A organização espacial da Estação Ferroviária de Marvão-Beirã vai ao encontro da 

organização espacial dos outros edifícios ferroviárias, com um ponto central 

correspondente ao átrio principal e um corredor interior paralelo à linha férrea que 

estabelece o elo de ligação entre os diferentes espaços. 
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Ilustração 70 – Planta do piso superior da estação ferroviária do Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã. (Magalhães, 1923) 

 

 

Ilustração 71 – Alçado frontal, virada para a estrada da estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, 
(Magalhães, 1923) 

 
 

 

Junto ao edifício principal foi projetado no mesmo ano da reabilitação, um novo edifício 

destinado ao restaurante/ dormitório. Com uma identidade própria de Perfeito de 

Magalhães o espaço apresentava para além de um jogo de claros-escuros proveniente 

da abertura de vãos, uma centralidade evidente com a sala de estar a desempenhar um 

papel fundamental, tendo em redor dois elementos destintos em forma de L, um primeiro 

correspondente à zona de serviço do restaurante com a receção, cozinha, hall, 

instalações sanitárias e escadas de acesso ao piso superior e outro correspondente ao 

alpendre sustentado por colunas de granito idêntico às colunas utilizadas no edifício 

principal e que dava ao edifício uma relação direta com a plataforma. No piso superior 

estabelecia-se o hotel com quatro suites e três quartos com uma instalação sanitária 

comum. 

Ilustração 72 – Planta do piso térreo do restaurante/ dormitório, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, (Magalhães, 1923) 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          88 

               

 

É de salientar no edifício do restaurante/ dormitório a cimalha que acompanha todo o 

movimento dos beirados elaborado em alvenaria pintada à cor ocre, os vãos idênticos 

às portas em arquivolta emolduradas em granito na base e na verga e a sala de 

refeições/ estar com um teto forrado em madeira, assim como as paredes oferecendo 

aos hóspedes um maior conforto. 

É notória a tentativa do arquiteto Perfeito de Magalhães de criar uma unidade entre os 

dois edifícios, estabelecendo para tal elos de ligação não só espaciais mas também 

materiais. A funcionalidade e dinâmica são caraterísticas da Arte Nova e que de uma 

forma ou de outra foram introduzidas na projeção do espaço. 

Devido a políticas de livre circulação de mercadorias e pessoas, com a assinatura do 

Acordo de Schengen as estações fronteiriças como é o caso da estação de Marvão-

Beirã sofreram um grande decréscimo de funcionários e um forte abrandamento das 

atividades em redor dos caminhos-de-ferro. Com isto ao longo dos anos, a estação 

Marvão-Beirã, como todas aquelas que se localizavam junto à fronteira foram sofrendo 

um abandono gradual, visto já não ser necessário o controlo inicialmente previsto pelos 

responsáveis. Desta forma a C.P optou por diminuir os custos tanto com a qualidade do 

serviço prestado, como com o pessoal e a manutenção dos edifícios. Estes 

acontecimentos levaram ao encerramento do Ramal de Cáceres por parte da Refer no 

dia 15 de Agosto de 2012. 

Ilustração 73 – Planta do piso térreo do restaurante/ 
dormitório, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, (Magalhães, 
1923) 

Ilustração 74 – Planta do piso superior do restaurante/ 
dormitório, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, (Magalhães, 
1923) 
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Ilustração 75 – Estação ferroviária de Marvão-Beirã, Beirã, Junta de Freguesia da Beirã, 1930. 

Hoje em dia apesar dos esforços da Junta de Freguesia da Beirã e do seu Presidente 

António Mimoso, antigo funcionário da Refer, o edifício apresenta alguns problemas a 

nível da cobertura como dos pavimentos e dos vãos, nada comparado ainda assim com 

os restantes edifícios do Ramal. 

       

 

A salvaguarda do património é um dos fatores mais importantes na requalificação e 

restruturação das cidades e vilas. Desta forma é necessário repensar o espaço, definir 

prioridades, enquadrar os edifícios consoante as necessidades locais, fixar populações 

e terminar com o fenómeno do êxodo rural. 

Ilustração 76 – Corredor do piso 
superior da estação Marvão-
Beirã. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 77 – Quarto no piso 
superior da estação Marvão-
Beirã. (Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 78 – Instalação 
Sanitária no piso superior da 
estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 79 – Escadas de 
acesso ao piso superior da 
estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          90 

Neste local a agricultura tradicional assim como a pecuária e artesanato continuam a 

ser a fonte de rendimento da população, mas isto não quer dizer que a economia não 

se possa expandir a outros níveis, desenvolvendo métodos que proporcionem o 

crescimento das regiões rurais no plano económico, social e cultural. Foi com este 

pensamento que um casal lisboeta desenvolveu um projeto que visa reabilitar o 

existente, oferecendo aos visitantes uma estadia no antigo restaurante/ dormitório da 

estação. 

Com o objetivo de dar uma nova vida à estação e à própria freguesia da Beirã, foi 

elaborado um projeto de reabilitação do património arquitetónico existente pela 

Arquiteta  Patrícia Mateus Novo, com vista à preservação do edificado. Apesar dos 

esforços e do pedido efetuado em 2011 de Informação Prévia à Camara Municipal do 

Marvão, em 2012 as condições foram alteradas e foi necessário fazer um novo projeto 

tendo como base a ideia inicial enquadrando assim as normas e medidas impostas. 

     

 

Seguindo uma lógica de preservação total dos espaços e usos atribuídos na construção 

do edifício do Restaurante/ Dormitório a reabilitação destinou-se à resolução de 

problemas estruturais e de infiltrações que o edifício apresentava, dando uma nova 

imagens através dos materiais utilizados nos revestimentos. 

Para além do edifício do Restaurante/ Dormitório também o edifício anexado a este de 

piso térreo dividido em duas frações independentes, que serviam de apoio logístico à 

estação foi reabilitado dando lugar a dois apartamentos, cada um com casa de banho, 

sala, quarto e cozinha assim como o edifício do armazém, que servia precisamente para 

esse efeito, foi restaurado como armazém de equipamentos de lazer e aventura. O 

edifício principal da estação apesar de ainda não ter sido reabilitado o objetivo da 

TrainSpot passa pelo aproveitamento do espaço tal como foi feito nos outros edifícios 

de forma a expandir o negócio hotel seguindo o mesmo pensamento. 

Ilustração 80 – TrainSpot antigo restaurante/ dormitório da 
estação Marvão-Beirã. (Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 81 – TrainSpot antigo restaurante/ dormitório da 
estação Marvão-Beirã (Ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 88 - Planta do piso térreo do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 

Ilustração 84 – Escada de 
acesso ao piso superiordo 
restaurante/ dormitório da 
estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 
 

Ilustração 85 – Cozinha do 
restaurante/ dormitório da 
estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 
 

Ilustração 86 – Sala do 
restaurante/ dormitório da 
estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) 

Ilustração 87 – Quarto do 
restaurante/ dormitório da 
estação Marvão-Beirã. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

Ilustração 82 – Alçado frontal, virada para a estrada do antigo 
restaurante/dormitório, atual Trainspot. (Novo, 2011) 

Ilustração 83 – Alçado lateral sul do antigo 
restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 

 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          92 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 90 – Alçado tardoz, virada para a plataforma do antigo 
restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 

 

Ilustração 91 – Alçado lateral norte do antigo 
restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 

 

Ilustração 89 – Planta do piso superior do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 

 

Ilustração 92 – Corte do antigo restaurante/dormitório, atual TrainSpot. (Novo, 2011) 

 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          93 

Azulejos 

Os azulejos e a sua utilização na concessão de painéis decorativos foi um dos métodos 

de revestimento mais utilizado nas fachadas dos edifícios, nomeadamente nas estações 

de caminho-de-ferro durante o séc. XX. Com o objetivo de realçar a importância de 

lugares, culturas, marcas históricas e figuras emblemáticas, este método serviu como 

expositor do que de melhor o nosso país tinha. 

Na estação ferroviária de Marvão-Beirã é possível encontrar treze painéis decorativos 

da autoria de Jorge Colaço na fachada virada para a linha férrea. Estes painéis foram 

colocados posteriormente à obra de remodelação da estação efetuada pelo arquiteto 

Perfeito de Magalhães, não existindo dados que datem a sua colocação. 

Os painéis presentes na estação são representações de monumentos portugueses, 

inseridos em molduras com o brasão de armas das respetivas cidades ou vilas. 

 

 

 

Devido ao facto da estação ferroviária de Marvão-Beirã ser uma estação fronteiriça, 

propicia à receção de pessoas de outros países, o autor Jorge Colaço e os 

patrocinadores que possibilitaram a reprodução destes painéis, pretendiam realçar o 

que de melhor Portugal tinha, dando assim ao viajante uma perspetiva de alguns 

monumentos considerados de grande importância turística. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 93 – Fachada tardoz da antiga Estação Ferroviária de Marvão-Beirã junto à plataforma. (Ilustração nossa, 2015) 
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6.3 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO CAIS DO SODRÉ 

6.3.1 AUTOR 

PORFÍRIO PARDAL MONTEIRO (1897-1957) 

 

Ilustração 94 – Porfírio Pardal Monteiro no final da década de 1940. (Silva e Tostões, 2009, p.44) 

 

Porfírio Pardal Monteiro nasceu a 16 de Fevereiro de 1897 na freguesia de Pêro Pinheiro 

Sintra, filho de Pedro Pardal Monteiro e Mariana Gertrudes descendia de uma família 

de canteiros, determinando posteriormente a sua opção pela arquitetura. Em 1910 

ingressou na Escola de Belas Artes de Lisboa inicialmente no curso geral e mais tarde 

em 1912 no curso de arquitetura onde foi aluno do Mestre José Luís Monteiro e colega 

de Cristino da Silva e posteriormente de Cottinelli Telmo no ano seguinte. 

Durante a sua formação em arquitetura estagiou no atelier do arquiteto Ventura Terra. 

A oposição existente entre o Mestre José Luís Monteiro com um ensino direcionado 

para a simetria da forma e o estudo das ordens clássicas e o arquiteto Ventura Terra 

focado na racionalidade e funcionalidade da composição determinou a forma de pensar 

e projetar de Pardal Monteiro. 

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

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

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

resolvida a primeira parte do problema arquitectónico, então Porfírio Pardal Monteiro 

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

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

Em 1919 finalizou o seu curso com a obtenção do Diploma na Escola de Belas Artes de 

Lisboa, continuando posteriormente a colaborar com o arquiteto Ventura Terra no seu 
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atelier. Porfírio Pardal Monteiro desde cedo realçou a importância de prestar serviço 

público destacando a responsabilidade ética que os arquitetos deveriam ter na 

valorização da arquitetura nacional. 

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

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

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

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

é crível, contudo, que esse compromisso, a não ser, talvez, no caso do L.N.E.C., então 

limitando significativamente a capacidade criativa do arquiteto. Levou-o, quanto muito, a 

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

1997, p.98). 

Na obra de Pardal Monteiro destaca-se a preocupação do arquiteto em assumir uma 

identidade inovadora e única, realçando o que até à data tinha sido feito anexado ao 

poder modernista que ia surgindo na Europa. A sua carreira profissional foi sofrendo 

alterações na forma como pensava a arquitetura, consequência das referências que 

tinha e que iam surgindo e da crescente evolução técnica com a introdução de novos 

materiais. 

No início da década de 20 Pardal Monteiro projeta o Templo Adventista do Sétimo Dia, 

assimilando o que tinha aprendido na Escola de Belas Artes de Lisboa e no atelier do 

arquiteto Miguel Ventura Terra. Apresenta um edifício de estilo eclético segundo o 

modelo utilizado na época. O objetivo do autor passava pela criação de um templo 

completamente distinto das igrejas católicas projetadas em Portugal até à data, 

utilizando uma metodologia inspirada nos antigos palácios como referencia para a 

elaboração do projeto dando destaque à monumentalidade e exuberância do volume e 

da fachada principal.  

Porfírio Pardal Monteiro projeta a fachada principal num estilo neo-românico realçando 

a importância da simetria e proporção, com uma forma cúbica e um conjunto de arcadas 

compostas por arcos de volta perfeita em todos os vãos. No topo da fachada salienta a 

cornija e a platibanda numa cobertura composta por quatro águas, o mesmo não 

acontece na fachada tardoz onde o arquiteto assume uma simplicidade e depuração 

dos elementos com a introdução de uma estrutura metálica destinada às escadas de 

emergência. 
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Neste edifício aconteceu um caso excepcional no conjunto das obras de Pardal Monteiro, 

pois o desenho da fachada principal, que consta no projecto de arquitectura, possui uma 

grande harmonia que não foi materializada, tendo ficado apenas no desenho a intenção 

do arquitecto, que tinha previsto revestir a fachada integralmente a pedra. Esta opção 

teria dado unidade e sobriedade ao edifício, mas a pedra apenas foi aplicada nas 

guarnições dos vãos, separando-os negativamente, e ao longo do piso térreo, 

fragmentando a fachada em duas partes. Toda a fachada ficou assim fragmentada nos 

seus elementos. (Pacheco, 1998, pp.27-28) 

A preocupação com a escala, a ordem e a simetria é notório no projeto de Pardal 

Monteiro, o piso térreo apresenta um pé direito menor comparativamente aos restantes 

pisos caraterística clássica utilizada pelos arquitetos da antiguidade, salientando a 

importância da escala humana. Por sua vez no interior do edifício opondo-se ao 

pretendido no exterior, o arquiteto assume um carater formalista através de um espirito 

racionalista.  

A construção deste edifício será feita com materiais de primeira qualidade e segundo as 

melhores regras de construção. As paredes-mestras serão erguidas a pedra de 

alvenaria, ligada com argamassa de cal e areia ao traço de 1/2. As divisórias serão 

erguidas a tijolo maciço de boa qualidade. As divisórias enforcadas serão construídas a 

tijolo furado e tabuado de tabique de I ½ aspado em ambos os sentidos. Todos os 

trabalhos serão feitos com a maior perfeição na mais rigorosa observância das 

disposições municipais. (Monteiro, 1923) 

Ilustração 95 – Templo Adventista do Sétimo Dia, 
Arquivo do Atelier PMA, Estúdio Mário Novais, 1924. 
(Monteiro, 2012, p.126) 

 

Ilustração 96 – Corte Longitudinal do Templo Adventista, P. Pardal 
Monteiro, 1923. (Silva, 2014, p.94) 
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O projeto é composto por dois pisos, “O pavimento térreo compõe-se do número de 

salas indicadas na respetiva planta destinadas a escritórios, livraria, sala de pequenas 

reuniões e ginástica médica […] primeiro andar é ocupado por uma grande sala e 

algumas pequenas dependências. Esta sala é destinada a conferências e o seu piso é 

levemente inclinado para o extremo posterior a fim de facilitar aos assistentes a vista do 

que se passa no estrado do topo.” (Monteiro, 1923), o primeiro piso com pé direito triplo 

é composto por um pequena galeria de duas bancadas mais elevadas que o espaço 

central de orações e são apoiadas em vigas revestidas a estuque decorativo de forma 

a oferecer aos visitantes uma melhor ligação visual com a zona do altar. A notória 

preocupação do autor na resolução de todos os detalhes tanto ao nível da organização 

espacial como no controlo das formas e da luz natural resumem o percurso de Pardal 

Monteiro. 

 

     

 

Ilustração 97 – Planta do Rés-do-chão do Templo Adventista, P. 
Pardal Monteiro, 1923. (Silva, 2014, p.93) 

 

Ilustração 98 – Planta do 1º Andar do Templo Adventista, P. Pardal 
Monteiro, 1923. (Silva, 2014, p.93) 

 

Ilustração 99 – Alçado Principal do Templo Adventista, P. 
Pardal Monteiro, 1923 (Silva, 2014, p.90) 
 

Ilustração 100 – Corte Transversal do Templo Adventista, P. Pardal 

Monteiro, 1923. (Silva, 2014, p.94) 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          98 

O arquitecto é, antes de tudo, um organizador de espaços e um criador de ordem. Esta 

função, cumprida à custa de todos os factores técnicos, económicos e sociológicos, deve 

ser regulada, para que seja completa, pela aptidão natural de criar beleza, não por 

formas abstractas, incompatíveis com a essência das realizações, mas, pelo contrário, 

concretas, que sejam a expressão exacta das múltiplas necessidades, inteira e 

normalmente satisfeitas Ao arquitecto põem-se diariamente problemas variados, 

múltiplos, complexos, mas constantemente em contacto directo com a vida. Que digam 

respeito à saúde pública, à higiene, ao ensino, ao trabalho, à distracção ou ao espírito, 

é sempre com a vida, e o seu desenvolvimento natural que o arquitecto tem, 

constantemente, que se entender. (Monteiro, 2010, p.38)  

O projeto para as novas instalações do Instituto Superior Técnico surgiu da necessidade 

de melhorar as condições do Instituto que por meados da década de 1910 funcionava 

de forma provisória num edifício da Rua da Boavista. Com o crescente desenvolvimento 

do ensino e a falta de condições por parte do Instituto para albergar todos os estudantes, 

em Maio de 1915 através da vontade do professor Alfredo Bensaúde diretor do Instituto 

iniciaram-se as primeiras conversações para a construção de um novo equipamento. 

Nesta fase foi convidado o arquiteto Miguel Ventura Terra para a elaboração do projeto, 

o que acabou por não acontecer.  

Foi necessário esperar até ao final da década de 20 para que o desejo do diretor se 

concretiza-se, desta feita com Duarte Pacheco a Ministro da Instituição Pública foi 

nomeado Porfírio Pardal Monteiro como responsável para o projeto das novas 

instalações. Já com algumas obras feitas, possuía o cargo de Chefe de Obras da Caixa 

Geral de Depósitos era também o autor de projetos como a Estação Ferroviária do Cais 

de Sodré iniciada em 1925 e inaugurada posteriormente em 1928, motivo que levo 

Duarte Pacheco a escolher o seu antigo colega. 

A ideia para a construção das novas instalações prendia-se pelo objectivo de Duarte 

Pacheco de criar um exemplo de modernização realçando uma imagem caraterística do 

seu tempo. Com uma área de 8,4 hectares era necessário estabelecer uma expansão 

estruturada do tecido urbano da cidade interligada à expansão das chamadas “Avenidas 

Novas”. Com um plano de urbanização para esta área entregue ao arquiteto Cristino da 

Silva era necessária definir elos de ligação entre o Instituto e os novos espaços a serem 

construídos, sendo atribuiu ao I.S.T um terreno envolvido por arruamentos curvilíneos, 

simétricos segundo um dos eixos principais. 

O programa para as novas instalações era extenso tendo como áreas principais os 

espaços destinados aos cinco cursos existentes, Química, Minas, Eletromecânica, 

Mecânica e Engenharia Civil mas também espaços como cantina, espaços desportivos 
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e piscina trantando-se assim no “ primeiro campus universitário em Portugal incluindo 

espaços de ensino e investigação, administrativos e recreativos/desportivos” (Toussaint, 

1994, p.270). Desta forma a opção tomada por Porfirio Pardal Monteiro foi a criação de 

diversos pavilhões independentes, diferenciando cada espaço conforme a sua 

finalidade, jogando com a topografia do terreno de forma a permitir a expansão e 

ampliação das instalações mediante as necessidades futuras. 

 

 

O volume de construção que um tão desenvolvido programa atingia, não podia, por 

diversos motivos, ser concentrado num único edifício: Primeiro, porque a divisão dos 

cursos em e especialidades impunha a previsão de futuras ampliações, consequentes 

do desenvolvimento de cada uma dessas especialidades: segundo porque os perfis do 

grande lote de terreno que ao novo Instituto Superior Técnico estava destinado não eram 

favoráveis à concentração de todas as instalações num único edifício. Estas duas razões 

principais levaram à separação dos serviços por pavilhões suscetíveis de futura 

ampliação. Contudo esta separação deveria ser feita de modo a dar unidade ao conjunto 

arquitetural e a permitir a fácil comunicação entre todos. A circunstância de haver 

também materiais comuns e diversos cursos de especialidades, mas que pela sua 

natureza estariam bem em determinado pavilhão, forçava a procurar uma solução que 

permitisse a frequência das respetivas instalações, sem prejuízo da relativa 

independência que cada curso deveria ter. (Monteiro, 1938a, pp.112-113) 

As limitações orçamentais foram outro dos factores que determinaram a concessão do 

projeto, apesar da dimensão desejada, a vastidão do programa colocava em Pardal 

Monteiro um receio na sua total concretização. 

 A todo o momento o desejo de enriquecer a composição era vencido pela obrigação de 

tornar exequível a obra. A própria experiência adquirida durante os trabalhos de 

construção veio acentuar a tendência de simplificação, o que se pode verificar facilmente 

Ilustração 101 – Perspetiva do conjunto do I.S.T. Espólio do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, 1923. (Monteiro, 2012, p.237) 
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comparando as soluções de cada caso idêntico no primeiro pavilhão que se construiu e 

nos outros. (Monteiro, 1938, p.116) 

Através do desenvolvimento do desenvolvimento dos materiais e métodos construtivos 

no final da década de 20 e início da década de 30 foram projetados inúmeros edifícios 

em que o betão armado desempenha o papel fundamental na construção de pilares e 

vigas, no revestimento eram utilizados materiais nobres como é o caso da pedra. 

A linguagem utilizada por Porfírio Pardal Monteiro na conceção do Instituto Superior 

Técnico prendesse pela tradição “ Beaux Arts”, com o Pavilhão Central a se localizar no 

cruzamento entre os dois eixos principais, rematando o prolongamento da Alameda no 

interior do Instituto. A criação do eixo central constituído pelo passadiço principal e a 

escadaria monumental da entrada do edifício principal destinado ao curso de 

Engenharia Civil e aos serviços da Direção e Administração, estabelece a linha divisória 

do eixo de simetria apresentando uma organização espacial proporcional e funcional 

entre os restantes edifícios definindo a unidade no conjunto. 

 

A hierarquização programática e a importância dada a cada espaço salienta-se pela 

utilização de materiais nobres e diferenciação dos pés direitos de cada edifício, sendo 

Ilustração 102 – Plano Diretor do I.S.T. Levantamento dos edifícios existentes, 1923.  (Monteiro, 2012, p.247) 
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utilizados materiais mais modestos nos revestimentos dos pavilhões secundários. A 

opção pela depuração e simplificação das formas e volumes com a introdução de 

janelas sem molduras, as caixilharias simplificadas num único perfil de ferro e as cornijas 

reduzidas destacam a vontade do autor em criar um conjunto funcional e desprovido de 

formalismos, a utilização de elementos decorativos acontecia conforme a importância 

do espaço como foi o caso do interior do pavilhão central com a colocação de mármores 

de veios contrastados, sancas em estuque trabalhado e vitrais coloridos na claraboia. 

Apesar das dificuldades inerentes à construção de uma obra desta dimensão, em 

meados do ano letivo de 1935-1936 já estariam a funcionar as novas instalações 

embora com algumas limitações, mas passado um ano no ano letivo 1936-1937 foram 

definitivamente abandonas as antigas instalações. 

 

 

 

A construção da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Lisboa partiu do interesse de 

renovar a arquitetura religiosa, consequência da fragilidade que a estrutura eclética ia 

apresentando por volta da década de 1930. Desta feita foi encomendado a Pardal 

Monteiro em 1933 por parte da Sociedade Progresso de Portugal a concessão do novo 

edifício tornando-se assim na primeira obra com este carácter a possuir um estilo 

moderno completamente distinto do que até à data tinha sido feito. 

Ilustração 103 – Vista poente do pavilhão central no enfiamento da Avenida João Crisóstomo, Arquivo do atelier PMA, Estúdio Mário 
Novais. (Monteiro, 2012, p.250) 
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O controlo espacial foi estabelecido através dos edifícios existentes no topo da Avenida 

Barbosa du Bocage e o vazio da rua Arco do Cego, criando elos de ligação com o 

envolvente. A exteriorização da estrutura e do programa foi a opção tomada por Pardal 

Monteiro assumindo uma separação volumétrica entre o batistério e a capela mortuária 

completamente identificável no exterior do edifício, a junção entre diversos materiais 

como os mármores e os moisaicos e a predominância da cor branca (característica das 

igrejas portuguesas como cor dominante) assim como a criação de uma assimetria no 

conjunto reforçada pela introdução de apenas uma torre sineira foi outras das opções 

do autor. 

 

O projeto da fachada principal foi a maior preocupação de Pardal Monteiro na procura 

de uma monumentalidade perspetivada, foi definida uma única torre encastrada no 

cunhal direito assumindo uma individualidade e quebrando a simetria do conjunto. Esta 

ideia surgiu das referências estudadas como a Igreja Saint-Thérese em Montmagny e a 

Igreja de Notre-Dama du Rainay projetadas por Auguste Perret onde é notória a 

preocupação do autor em realçar os aspetos formais e espaciais com a construção em 

Ilustração 104 – Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Arquivo do atelier PMA, homenagem ao arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, Estúdio 
Mário Novais. (Monteiro, 2012, p.283) 
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betão armado, com destaque para a maneira como são projetadas as torres e as 

relações interiores e exteriores estabelecidas. 

Para a construção do edifício Pardal Monteiro recorre como nos casos anteriores ao 

betão armado como elemento estrutural de forma a suportar o carater monumental de 

referências góticas. O projeto de estruturas ficou a cargo do engenheiro Bélard da 

Fonseca, tendo como principal objetivo resolver a problemática criada por Pardal 

Monteiro na largura dos arcos. 

 

Ilustração 105 – Planta da Igreja Nossa Senhora de Fátima, P. Pardal Monteiro, 1943. (Silva, 2014, p.120) 

 

No campo da arquitetura o nosso tempo carateriza-se por um facto tão extraordinário na 

história da construção que talvez só encontre parceiro na invenção da abóbada gótica e 

de todo o sistema de equilíbrio que dela deriva: o da invenção ou da descoberta do betão 
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armado, material novo, diferente em tudo, de todos os que o mundo conheceu 

anteriormente ao século XX. (Monteiro, 1938b, p.187) 

O acesso à igreja acontece através de uma escadaria de dois lances com um átrio no 

topo, a iluminação da Igreja é controlada através de uma grelha estrutural entre pilares 

e vigas nas naves laterais preenchida por um conjunto de vitrais da autoria de Almada 

Negreiros compostos por um conjunto de cores que assumem uma escuridão misteriosa 

contrastando com a forte iluminação existente na capela-mor. 

A conceção interna é radicalmente diferente: onde Perret procura uma espacialidade 

contínua e uma luminosidade aberta, em que os esbeltos «pilotis» não interferem e 

apenas lembram vagamente a divisão em naves, o arquitecto português cria um 

ambiente misterioso e confidencial, em que os grossos pilares fazem uma nítida 

separação entre o espaço central e as naves laterais; onde o arquitecto francês tira 

partido plástico do betão à vista, Pardal Monteiro utiliza revestimentos vários com 

particular relevo para os mosaicos e os mármores. (Caldas, 1997, p.59) 

   

 

 

 

A igreja é composta por uma nave central e duas naves laterais referentes aos 

corredores de circulação, a separação entre elas acontece através de pilares de secção 

retangular23. Ao longo dos corredores foram introduzidos três capelas com dimensões 

inferiores quase impercetíveis no interior mas assumidas nas fachadas exteriores com 

saliências na fachada. 

Com a Exposição do Mundo Português de 1940 surgiu a necessidade de construir um 

equipamento hoteleiro de topo que correspondesse às exigências da capital do país. 

                                                           
23 “A verdade exige a simplicidade, a seriedade, o equilíbrio, que não é timidez ou diplomacia. O verdadeiro, 

o simples e o monumental conhecem o sim e o não na sua maior profundeza, segundo o juízo da 
inteligência; e não se acomodam nem à moda, nem ao gosto sentimental. O monumental conhece a força 
dos humildes e evita o orgulho dos falsos gigantes. O monumental é nobre, simples, eterno, verdadeiro, 
forte, seguro e equilibrado. Eis as virtudes que devem compor o templo cristão” (Atanásio, 1959, pp. 95-96) 

Ilustração 106 – Corte Transversal da Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, P. Pardal 
Monteiro, 1943 (Silva, 2014, p.124) 

 

Ilustração 107 – Corte Longitudinal da Igreja Nossa Senhora de Fátima, P. Pardal 
Monteiro, 1943. (Silva, 2014, p.120) 
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Apesar da vontade expressa por Salazar só em 1952 se iniciaram as conversações no 

sentido de resolver o problema, com José Manuel Queiroz Pereira a contratar Pardal 

Monteiro com vista a desenvolver o projeto para o hotel Ritz. Após a localização 

escolhida, no centro da cidade junto ao Parque Eduardo VII com uma deslumbrante 

vista sobre a cidade e com o fácil acesso ao aeroporto no quarteirão junto ao edifício 

Ford Lusitana limitado pelas ruas Marquês de Subserra a norte, Joaquim António de 

Aguiar a sul, Castilho a nascente e Rodrigo da Fonseca a poente Pardal Monteiro inicia 

de imediato o estudo prévio, tendo como ideia inicial a criação de dois volumes 

perpendiculares entre si com o objetivo de oferecer aos hóspedes uma enorme 

visibilidade sobre o Parque Eduardo VII para além de criar uma barreira aos ventos que 

se fazem sentir consequência da localização. 

A última versão projetada por Porfírio Pardal Monteiro foi constituída por um único 

volume paralelepipédico, forma atual, com as áreas referentes aos serviços a estarem 

localizadas nos pisos inferiores junto à rua Rodrigo da Fonseca onde foi também 

estabelecida a entrada principal, os quartos do hotel desenvolvem-se no volume vertical 

suportado a sul por pilotis consequência do desnível do terreno. Pardal Monteiro realça 

a importância do ingresso e das relações visuais entre os diferentes espaços.  

 

 

Um primeiro Átrio, defendido por duas filas de guarda-ventos, defende o Grande 

Vestíbulo e todo o interior da parte central do hotel das correntes de ar.  

Ilustração 108 – Perspetiva final 1955. (Monteiro, 2012, p.436) 
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No Grande Vestíbulo estão distribuídos os seguintes serviços: À direita: a Receção […] 

Ao fundo do Vestíbulo, do lado oposto à entrada, fica situado o Grande Salão, largamente 

aberto sobre o Parque Eduardo VII e os panoramas da Cidade. Entre o Vestíbulo e o 

Grande Salão, dois grupos de Ascensores dando diretamente para o Vestíbulo ligam 

este com os diversos andares do hotel. 

Ainda entre aquelas duas grandes dependências desenvolvem-se à direita e à esquerda 

amplas Galerias de Circulação: a da esquerda serve o Vestiário, […] a Sala dos 

Pequenos-almoços, a Pequena Sala de Banquetes e a cada de acesso ao Andar Inferior 

e aos Terraços e Jardins; a da direita, liga aos Telefones, ao Botequim, às Lojas, ao 

Barbeiro e ao Cabeleireiro, à Escada Principal, à Escada de Acesso, ao Salão de 

Exposição e ao Grande Terraço Coberto. O Grande Salão, peça central cuja largura e 

extensa varanda se debruça sobre os terraços e os jardins do hotel, liga através de uma 

Jardineira com o Restaurante. Este, Voltado ao Sul, tem na sua frente uma vasta varanda 

coberta que liga por sua vez com a do Grande Salão e, como esta, se sobrepõe aos 

Terraços e Jardins. No Topo deste corpo, a Sala de Festas desenvolve-se, com frente 

para o Parque Eduardo VII, tendo sobre a rua Castilho uma larga varanda-terraço. O 

acesso à Sala de Festas é feito por dois lados: diretamente da rua e também do interior 

do hotel. (Monteiro, 1959, p.5) 

A funcionalidade do edifício foi uma das principais preocupações de Porfírio Pardal 

Monteiro, estabelecendo corredores de circulação distintos entre a circulação do 

pessoal afeto aos serviços e a circulação dos hóspedes. O rigor e organização são a 

imagem de mara do arquiteto, os alçados do hotel realçam a simplicidade desejada com 

uma malha regular composta por aberturas de vãos simétricas ao longo do volume, 

referência do Estilo Internacional que defendia que a composição devia possuir uma 

organização regular possibilitando a repetição ou ampliação do conjunto para qualquer 

lugar. 

Toda a organização de que resulta a eficiência dos serviços e o bem-estar do hóspede 

escapa à sua observação e, no entanto, constitui, em regra, a parte mais importante e 

mais impressionante, pela sua complexidade, duma instituição hoteleira. (Monteiro, 

1954)  

A relação interior/ exterior e a simplicidade espacial definiam a ideia para o projeto 

proporcionando a circulação entre espaços, referências que tirara nos “ Cinco Pontos 

para uma nova Arquitetura”24 em que Le Corbusier introduzia nas suas obras desde a 

                                                           
24 Le Corbusier define assim Os cinco Pontos para um Nova Arquitectura: “1. Os pilares: […] Estes pilares 

estão dispostos regularmente sem ter em conta a disposição interior dos diversos andares. Os pilares saem 
do solo e elevam-se a 3, 4, 5 ou 6 metros, elevando assim o rés-do-chão da casa. Assim, a casa é bem 
construída, os locais estão fora do alcance da humidade do solo; o terreno a construir é integralmente 
recuperado; o jardim livre sob a casa. E este terreno pode ser duplicado no telhado. […] 2. 
Os telhados-jardim: […] Para um boa protecção do cimento armado é necessário criar jardins nos telhados-
terraço. O maior inimigo do cimento armado é a dilatação brusca provocada pelas mudanças de 
temperatura. Para evitar a dilatação é conveniente manter água permanentemente sobre o betão armado 
do telhado e para eu essa água não evapore é necessário construir jardins-terraço (camadas de água e de 
gravilha cobertas por lajes de cimento). […] 3. A planta livre: Os pilares prosseguem até ao telhado, levando 
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década de 1920. Este conceito está vincado no Grande Salão, onde Porfírio Pardal 

Monteiro oferece aos hóspedes a possibilidade de visualizarem os jardins do hotel e a 

cidade com se de uma montra se tratasse, ao mesmo tempo que definia a importância 

do espaço como zona de permanência. 

O volume vertical localizado em cima da zona de serviços correspondente aos quartos 

é constituído por dez pisos cada um com trinta quatros organizados através de um 

modelo tipo, o acesso entre eles acontece através de um corredor central definindo o 

eixo longitudinal do volume. 

 

 

A parte superior do edifício é resolvido através de uma cobertura em terraço, 

semicoberta recuada, realçando a importância da simplicidade e limpeza visual. Pardal 

Monteiro como outrora já tinha feito em outros projetos recorre à arquitetura moderna 

assumindo o processo de transição que foi acontecendo em Portugal e na Europa, não 

desprezando o rigor e organização provenientes da tradição clássica em que a lógica 

do desenho e o carácter ético são pontos essenciais. 

 

                                                           
o seu soalho. Não prejudicam a disposição das divisórias verticais que são diferentes em cada andar. […] 
Liberdade absoluta da planta. […] 4. A janela em comprimento: […] Podemos, de poste em poste, estender 
as janelas em comprimento. O edifício já não tem janelas em altura separadas por paredes. Os quartos são 
iluminados de parede a parede. […] 5. A fachada livre: […] Não há nenhuma parede na fachada; as janelas 
em comprimento podem desenvolver-se a seu modo e ao saber das divisões interiores da planta; 
[…]”(Corbusier, 2010b, pp.150-151) Corbusier conclui: “Estes cinco pontos contêm uma reacção estética 
fundamental. Não subsiste nada da arquitectura antiga e não resta nada dos ensinamentos das escolas.” 
(Corbusier, 2010b, p.151) 

Ilustração 109 – Planta do Andar dos Quartos, P. Pardal Monteiro, 1954. (Silva, 2014, p.151) 
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Em suma, nas primeiras obras da década de 20 é notória uma linguagem de estilo 

eclético, referenciada por uma expressão classizante e pelo movimento artístico Arte 

Deco o autor teve como principais obras da época, os edifícios das agências da Caixa 

Geral de Depósitos, em Lisboa (1921), em Setúbal (1924) e no Porto (1923-1928), o 

prédio nº49 da Avenida da República (1920-1923) e o Templo Adventista (1923-

1924).Já nos finais da década Porfírio Pardal Monteiro adota uma nova linguagem 

baseada na simplicidade formal, utilizando uma estrutura aparente realçando a 

monumentalidade pedida pelo regime da época, cultura arquitetónica que advinha do 

Estado Novo caraterizada pela contemporaneidade histórica, como obras principais o 

Instituto Superior Técnico (1927-1935), a moradia na Avenida 5 de Outubro (1926) e a 

Estação Ferroviária do Cais do Sodré (1925-1928). Já nas décadas de 40 e 50 Pardal 

Monteiro assume por completo uma linguagem modernista, evidenciando os aspetos 

construtivos da sua obra, utilizando volumes simplificados desprovidos de decoração, 

caraterísticas do Movimento Moderno Internacional, na procura de uma gramática 

coerente mas rígida, como é exemplo do projeto para o Hotel Ritz (1952-1959) em 

Lisboa, a Cidade Universitária (1952- 1967) e o Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (1949-1952). 

Com uma metodologia projectual baseada no espirito nacionalista e em princípios 

clássicos Pardal Monteiro marcou uma geração promissora da arquitetura, a par de 

Cottinelli Telmo (1897-1948), Luís Cristino da Silva (1869-1976), Carlos Ramos (1897-

1969) e Cassiano Branco (1897-1970). 

 

6.3.2 LOCALIZAÇÃO 

Rua/Lugar:  

A cidade de Lisboa é a capital do país, está dividida em 24 freguesias agrupadas, para 

efeitos administrativos, em cinco zoonas de gestão ou Unidades de Intervenção 

Territorial.  

Para lá das divisões administrativas, os lisboetas identificam bairros históricos, com 

limites mais ou menos bem determinados, tais como as Amoreiras, o Bairro Alto, a Bica, 

Alfama, a Mouraria, Chelas e a Lapa. A Estação Ferroviária do Cais de Sodré situa-se 

junto à Praça Duque de Terceira. 
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Ilustração 110 – Vista aérea da Estação Ferroviária do Cais de Sodré. (SNIG Visualizador, 2015) 

 

Promotor 

1 ª Nome/Instituição: Nuno Teotónio Pereira (1993, 1998, 2000); Porfírio Pardal 

Monteiro (1897-1957);Augusto Vieira da Silva.  

Descrição 

A primeira Estação Ferroviária do Cais do Sodré foi construída a 4 de Setembro de 1895 

pela Companhia dos Caminhos-de-ferro devido ao prolongamento efetuado da linha de 

Cascais que outrora ia de Cascais a Alcântara-Terra e que passou com a construção 

desta nova estação a fazer-se a ligação entre Cascais e o Cais do Sodré. Com o passar 

dos anos e o crescente desenvolvimento da cidade de Lisboa foi necessário construir 

uma nova estação de forma a responder às necessidades da população. Desta feita em 

1926 na sequência da modernização efetuada na linha de Cascais com a introdução da 

eletrificação foi nomeado o arquiteto Porfírio Pardal Monteiro para a elaboração do 

projeto do novo edifício. 
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A estação foi definida com três corpos interligados em forma de U com a introdução da 

zona de ingresso no vão central com um grande salão coberto através de uma estrutura 

de ferro e telha, criando um hall de entrada antes da extensa área de vias férreas 

paralelas ao rio Tejo e à Avenida Vinte e Quatro de Julho. Assumindo uma linguagem 

mista entre o tradicionalismo e o modernismo, no edifício estão presentes atributos 

característicos da linguagem artística Art Déco, salientando a importância do rigor 

geométrico e predominância de linhas verticais embora estabeleça no entanto uma 

relação orgânica espaço urbano envolvente. 

O volume central apresenta uma cota superior aos restantes volumes com a sala de 

entrada a possuir um duplo pé direito, a estrutura em betão armado permite acentuar os 

afastamentos entre os pilares estruturais evidenciando uma forma moderna de projetar. 

A estação é composta por dois pisos com vãos retangulares simples decorados no 

interior por painéis de mosaicos geométricos, evidenciando o carater rigoroso e 

monumental do conjunto. 

 

6.3.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

A localização geográfica de Lisboa juntamente com a ligação ao estuário do Tejo 

proporcionou um grande crescimento da cidade ao longo dos tempos, inicialmente com 

o recurso à pesca como forma de subsistência e posteriormente como meio de projeção 

para o resto do mundo através da fácil ligação marítima, tornando-se num dos principais 

polos comerciais. 

 Deste modo, o porto de Lisboa constituiu, de forma espontânea, o pulsar da cidade tanto 

na sua importância económica e política, como na sua singularidade cultural (Costa, 

2012. p. 178) 

A cidade de Lisboa carateriza-se por duas épocas distintas, uma antes do terremoto de 

1755 com uma forte influência árabe notória no traçado dos bairros consequência da 

permanência Moura de 711 a 1147 e uma Lisboa Pombalina projetada após o terremoto. 

Com o caos causado pela catástrofe que abalou a capital do país, foi necessário 

repensar e restruturar a cidade, desta forma através de Sebastião José de Carvalho e 

Melo, Marquês de Pombal, Manuel da Maia engenheiro-mor do reino, Eugénio Santos 

e Carvalho e Carlos Mardel arquitetos que projetaram a nova cidade foi possível 

desenvolver um plano inovador que respondesse às necessidades da época. 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          111 

 

 

Eugénio dos Santos com o auxilio de Carlos Mardel tiveram a proposta vencedora, na 

qual realçava a importância de dar uma nova imagem à cidade com destaque para o 

alinhamento das ruas e simplificação dos quarteirões potenciando o crescimento da 

malha de forma regular. Com o desenvolvimento industrial, Lisboa foi alvo de inúmeras 

alterações, principalmente na zona ribeirinha e na relação entre o edificado e o rio. Para 

a nova malha urbana foram destacados pontos chaves como as linhas de caminho-de-

ferro, inicialmente da ligação de Santa Apolónia – Carregado em 1856 denominada linha 

do norte e mais tarde a linha de Cascais entre o Cais do Sodré e Cascais em 1895 e 

zonas portuárias. 

O paradigma da cidade mudou por completo com a introdução dos novos meios de 

transporte, a maior facilidade de deslocação de pessoas e bens através das linhas de 

caminho-de-ferro definiu novas prioridades no país, a forma de pensar a cidade definia-

se nesta época por ideais do liberalismo oriundos da Revolução Francesa. 

Ilustração 111 – ComJeitoeArte (2011) - Lisboa Pombalina - Reconstrução da cidade. . [Consult. 21 Jan. 2016]. Disponível em WWW 

<http://comjeitoearte.blogspot.pt/2011/11/lisboa-pombali na-reconstrucao-da-cidade.html 

 

http://comjeitoearte.blogspot.com/2011/11/terramoto-de-1755-lisboa-pombalina.html
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Ilustração 112 – Projeto para o porto de Lisboa, Governo de Portugal, Biblioteca Nacional Digital, 1884.  

Em suma, Lisboa carateriza-se pela forte restruturação implementada após o terremoto 

de 1755, o desenvolvimento industrial, o aparecimento de novos materiais e métodos 

construtivos e a introdução das linhas de caminho-de-ferro despoletaram na cidade um 

forte desenvolvimento, acentuado posteriormente na viragem do século e início do 

seculo XX através de um espirito progressista e segundo um plano elaborado por 

Frederico Ressano Garcia com a criação das chamadas “ Avenidas Novas” e a 

expansão para norte. Esta expansão ofereceu à cidade novas centralidades, reduzindo 

a importância da zona ribeirinha, consequência da barreira criada pelas linhas de 

caminho-de-ferro entre o rio e a cidade. 

6.3.4 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO CAIS DO SODRÉ 

A primeira Estação Ferroviária do Cais de Sodré fora construída a 4 de Setembro de 

1895 após o prolongamento da linha de Cascais de Belém para o Cais de Sodré, com 

o passar dos anos o edifício apresentava enormes carências tendo em conta as 

necessidades da população e a expansão que a zona foi sofrendo obrigando Fausto 

Cardoso de Figueiredo concessionário da linha de Cascais e dono do Casino do Estoril 

e de alguns hotéis na zona a traçar um novo plano com vista a construir um novo edifício 

para a estação. 

Este edifício, bastante modesto de arquitectura, veio substituir o velho barracão, ainda 

na memória de todos, e teve como parte mais interessante do problema a resolver, a 

satisfação dum programa vastíssimo dentro duma verba mais acanhada. A sua 

arquitectura é o reflexo dessa circunstância. (Monteiro, 1935, Doc.35.05) 

Em 1926 na sequência da modernização efetuada na linha de Cascais com a introdução 

da tração elétrica e a utilização de materiais circulantes de três portas e o sistema de 
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unidade múltipla permitindo desta forma uma maior flexibilidade no controlo do trafego, 

foi contactado Porfírio Pardal Monteiro com o objetivo de projetar um novo edifício 

definido conforme os ideais modernistas pretendidos para a zona. Antes de Pardal 

Monteiro iniciar o projeto para a nova estação deslocou-se a Paris com o intuito de visitar 

a “ Exposition des Arts Décoratifs et Insdustriels Modernes”25 na tentativa de retirar 

algumas referências que o pudessem auxiliar. 

Apesar do surgimento, na época, de novos materiais e métodos construtivos, Porfírio 

Pardal Monteiro desenvolveu o projeto tal como nos casos anteriores, tendo como base 

as regras e a planta estabelecida pela Companhia com o modo como era pretendido a 

interligação entre os diferentes espaços. A diferença entre este caso e os restantes 

prende-se com o facto de a Estação Ferroviária do Cais do Sodré ser uma estação 

terminal, permitindo deste modo a Pardal Monteiro uma maior liberdade na maneira 

como o edifício se relaciona com a envolvente, possibilitando deste modo ao arquiteto 

uma relação direta entre a entrada principal da estação e a Praça. Apesar disso, é 

notória a semelhança na organização espacial com a estrutura pretendida pela 

Companhia, tendo no entanto um carater modernista ao nível estilístico. 

Tendo como ponto de partida a relação com o envolvente e principalmente com o Largo 

do Cais do Sodré foi necessário definir uma métrica que enquadra-se o edifício no sítio. 

Desta forma Pardal Monteiro criou uma volumetria em U composto por três corpos 

interligados entre si com o volume central a corresponder ao corpo principal virado para 

o Largo, mais alto e saliente em comparação aos restantes corpos onde estava 

localizada a sala de entrada com duplo pé direito fazendo a ligação entre o interior e o 

exterior da estação. Neste volume estão presentes as influências da Art Deco trazidas 

da visita que tinha feito a Paris como a valorização das potencialidades da forma 

evidenciando as relações volumétricas e estruturais através da simplificação e 

geometrização assim como a planificação das superfícies com o recurso ao moisaico 

cerâmico e vitrais que permitem no caso do moisaico realçar os valores e imponência 

dos volumes e no caso dos vitrais absorver de uma forma equilibrada a luz natural para 

o interior do edifício através de um jogo de cores assumindo uma escuridão misteriosa 

caraterística da Art Deco. 

                                                           
25 A  Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes foi uma exposição mundial que 

decorreu em Paris entre Abril e Outubro de 1925. O termo Art Deco surgiu pela abreviação das 
palavras Arts Décoratifs do título desta exposição, embora apenas no final da década de 1960. 
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Teríamos portanto na Art Deco, segundo penso, duas vias. A erudita e a bastarda. As 

duas é evidente que na prática, acabam por se misturar. Temos disso exemplos vários. 

Pardal Monteiro, para tomar um exemplo nosso, é um nome inevitável da Art Deco 

portuguesa, de via erudita. Mas se repararmos nas consolas sobre a entrada do Cais do 

Sodré, projeto seu de 1930, parece clara esta contaminação de vias. Mais que motivos 

geométricos abstratos, característicos da via erudita, usados em toda a estação, as 

consolas da laje da entrada podem em simultâneo figurar todo um zoomorfismo fabuloso, 

que mais as aproximam do que tenho chamado a via Bastarda da Art Deco.  (Almeida, 

2002, p.150) 

 

 

 

Ilustração 113 – Estação Ferroviária do Cais do Sodré (1926-1928), Lisboa. Monumento de Interesse Público, Biblioteca de Arte-
Fundação Calouste Gulbenkian, Estúdio Mário Novais, 1933. 

 

 

Ilustração 114 – Planta Piso -1 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 
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Ilustração 115 – Planta Térreo Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

 

Os outros dois corpos com uma menor importância comparativamente ao corpo central 

eram compostos por dois pisos e contemplavam as áreas de serviço da estação como 

era o caso da cafetaria, instalações sanitárias, sala do chefe da estação, sala das 

máquinas e departamento administrativo. Para além dos serviços da estação estavam 

também presentes nestes dois corpos os escritórios da sede da Sociedade “Estoril”, da 

Sociedade “ Estoril-Plage” e os da Firma “ Figueiredo & Souza” no piso superior. 

A composição geral da fachada está diretamente ligada aos ensinamentos da Beauxs 

Arts apesar de ser estabelecida uma relação orgânica com o espaço urbano envolvente. 

Para a conceção do edifício é assumido um eixo de simetria de forma a simplificar o 

controlo do conjunto, recorrendo ao betão armado para suportar as dificuldades 

estruturais provenientes do projeto. 
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Ilustração 116 – Planta Piso 1 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

 

Ilustração 117 – Planta Piso 2 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 
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Ilustração 118 – Planta de Cobertura Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

 

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

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

uma ornamentação ecléctica. Pardal Monteiro desenvolve um léxico geometrizado 

referenciado à Arts Déco assente na desvalorização e localização específica do 

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

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

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

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

sentido de monumentalidade na marcação urbana, que surgia na esteira das obras mais 

racionalistas de Ventura Terra, com quem aliás Pardal Monteiro Tirocinou. (Moniz, 2004, 

p.107) 

A forma proposta em U para a estação enquadra-se nos ideais de um edifício com estas 

caraterísticas na medida em que os três corpos para além de constituírem uma barreira 

visual entre a zona da plataforma e o exterior possuem em redor das chegadas e 

partidas todos os serviços permitindo um fácil acesso entre os diferentes espaços. O 

projeto de estruturas em betão armado ficou a cargo do engenheiro Augusto Vieira da 

Silva, esta estrutura teve de ser interligada com a estrutura metálica decorativa que iria 

possuir diversas superfícies envidraçadas no corpo central e grandes aberturas de vãos 

permitindo uma ligação visual entre os espaços e ligações com a zona de bilheteiras. 
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Ilustração 119 – Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Governo de Portugal, Biblioteca Nacional Digital,1928. 

 

Apesar da forma orgânica e funcional definida com a concessão dos três corpos distintos 

respeitando a métrica do sítio, a coesão do conjunto é obtido através da abertura de 

vãos tanto na zona exterior com na zona interior com o corpo central a constituir o eixo 

de simetria e os dois volumes laterais a possuírem a mesma simetria e organização, a 

interligação entre os dois tipos de vãos é resolvido através dos volumes compostos 

pelos corredores de acesso com um conjunto de vãos regulares e simétricos aos 

restantes estabelecendo um ponto de transição. Destacam-se os baixos-relevos e 

painéis de azulejos patentes na fachada, que traduzem alegorias de culto ao trabalho e 

à máquina, idealizando símbolos mecânicos associados à noção de "Progresso". A nova 

Estação Ferroviária do Cais do Sodré foi inaugurada a 18 de Agosto de 1928, pelo 

General Carmona e o empresário e concessionário Fausto de Figueiredo. 
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Ilustração 120 – Alçado norte Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

 

 

Ilustração 121 – Alçado principal Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

Ilustração 122 – Alçados exteriores nascente e sul Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 
1926. 

 

Ilustração 123 – Alçado Interior do corpo principal Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 
1926. 

Ilustração 124 – Alçados interiores das alas nascente e norte Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Técnico, 1926. 
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A Estação Ferroviária do Cais do Sodré sofreu obras de reabilitação e ampliação por 

autoria dos arquitetos Teotónio Pereira e Pedro Botelho em 1993 com o intuito de 

modernizar e responder às necessidades da REFER. Tendo como ponto de partida o 

edifício existente projetado por Porfírio Pardal Monteiro os arquitetos enquadraram o 

rigoroso programa proveniente da introdução da plataforma do metro no piso 

subterrâneo, um conjunto de novos espaços no piso térreo e a ligação com a nova 

Estação Fluvial com a organização espacial existente. 

Ilustração 127 – Átrio principal da 
Estação Ferroviária do Cais do Sodré. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

 

 

Ilustração 128 – Entrada principal 
da Estação Ferroviária do Cais do 
Sodré. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

 

Ilustração 129 – Porta lateral da 
Estação Ferroviária do Cais do Sodré. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

 

 

Ilustração 125 – Corte R4 Estação Ferroviária do Cais do 
Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

 

 

Ilustração 126 – Corte X8 Estação Ferroviária do Cais do 
Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

 

 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          121 

 

Ilustração 130 – Planta do piso térreo Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1926. 

A salvaguarda da fachada existente no exterior realçando a importância da imagem da 

estação opõem-se à introdução de novos volumes na zona interior com a criação de um 

novo bloco edificado paralelo ao edifício existente onde foram colocadas as zonas de 

serviços e comercio respeitando ainda assim a malha e o eixo central tomado por Pardal 

Monteiro. Também a materialidade utilizada pelos arquitetos Teotónio Pereira e Pedro 

Viana Botelho vai de encontro ao antigo edifício com o betão armado a desempenhar 

não só o papel estrutural como também estético, retomando nesta intervenção um valor 

discursivo e autorreferenciado nas potencialidades formais da estrutura, Mantendo a 

base de betão de vãos retangulares, a proposta implementa o sistema de estrutura 

metálica em arco em intervalos de 4 metros suportando assim os elementos internos 

em betão, Os arcos metálicos desenham fluidamente a transição entre o chão e o teto 

dos pisos, como que um elemento vegetal apoiasse a gare, desenhado mais 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          122 

pormenorizadamente com um padrão Art Nouveau que preenche o espaço entre o arco 

e o teto como uma ramificação do arco. 

 

 

 

     

 

Ilustração 131 – Corte X3 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1993. 

 

 

Ilustração 132 – Corte 2 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1993. 

 

 

Ilustração 133 – Corte X5 Estação Ferroviária do Cais do Sodré, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1993. 

 

 

 

Ilustração 134 – Zona de 
acesso ao metro da Estação 
Ferroviária do Cais do Sodré. 
(Ilustração nossa, 2015) 

 

 

 

Ilustração 135 – Zona central da Estação Ferroviária do Cais do Sodré. (Ilustração nossa, 2015) 
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A opção dos arquitetos prendeu-se com a necessidade de introduzir a estação de metro 

no piso subterrâneo obrigando a uma articulação entre as duas áreas, por um lado foi 

necessário restruturar a zona interior de forma a estabelecer a ligação entre os dois 

níveis e por outro preservar o bloco existente. A Estação de Metro do Cais do Sodré 

desenvolve-se em três setores constituídos pelo átrio, a grande nave e o cais de 

embarque numa conquista contínua do subsolo da cidade. O interior preenche-se em 

azulejo branco de 15cm por 15cm, pintado com motivos vegetalistas que complementam 

o desenho dos arcos metálicos, o pavimento vai de encontro ao pavimento utilizado na 

plataforma de embarque ferroviária com a utilização de calçada calcária branca irregular 

no sentido de criar uma ligação entre os pavimentos que implicam funcionalidades de 

transporte. 

O acesso ao subsolo pode ser feito através do interior da estação ferroviária do Cais do 

Sodré com a criação de um acesso localizado no eixo central da estação ou diretamente 

do exterior oferecendo a possibilidade de continuidade na utilização dos serviços de 

transportes. 

A estação de metro do Cais do Sodré, inaugurada em Abril de 1998, traduz uma das 

mais importantes do sistema de transportes de Lisboa, pois permite efetuar a 

correspondência direta entre o metropolitano, o caminho-de-ferro suburbano (Linha de 

Cascais) e o transporte fluvial. 
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6.4 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

 

6.4.1 AUTOR 

JOSÉ ÂNGELO COTTINELLI TELMO (1897-1948) 

 

Ilustração 136 – Cottinelli Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. 

José Ângelo Cottinelli Telmo nasceu no dia 13 de Novembro de 1897 na freguesia de 

S. Pedro, em Alcântara, filho de um casal de músicos Cecília Cottinelli Telmo (1874-

1957) e Cristiano da Luz Telmo (1879-1912). Devido aos laços familiares Cottinelli 

Telmo inseria-se entre uma Lisboa tradicional, semiurbana onde nasceu e cresceu e um 

pensamento modernista oriundo da profissão e imagem cosmopolita europeia e erudita 

em que os pais se identificavam. 

Cottinelli Telmo foi escritor, poeta, desenhador, músico, cineasta, mas foi na Arquitetura 

que demostrou todo o seu talento, conclui o curso na Escola de Belas-Artes de Lisboa 

em 1920 e desde logo começou a dar os primeiros passos. Com a ampliação do Liceu 

de Gil Vicente em Lisboa alcançou o respeito e a notoriedade como arquiteto, 

destacando desde logo os seus ideais com uma rigorosa abordagem funcional do 

espaço e uma combinação revivalista, convencional e academizante na forma de ver a 

Arquitetura. 

Com o valor atribuído ao projeto que elaborara com Luís Alexandre da Cunha26, seu 

colega na Escola de Belas-Artes de Lisboa foi-lhe entregue o projeto após a vitória no 

concurso para construção do Pavilhão de Honra de Portugal, na Exposição Internacional 

                                                           
26 Luís Alexandre da Cunha finalizou o Curso de Arquitetura ba E.B.A.L em 1917 
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do Rio de Janeiro de 1922 (Dack, 1992, p.5), desta feita também com a colaboração de 

Carlos Ramos foi elaborada uma abordagem racionalista do programa e da tipologia. 

Apesar da discórdia que se fazia sentir na época pela opção tomada pelos arquitetos na 

concessão do Pavilhão de Honra, este tomou destaque pelo seu carácter próprio, bem 

português sem que se relacionasse com as ideologias da época que davam à 

Arquitetura uma importância excessiva no que à religião e palácios dizia respeito 

(França, 1984, p.120). 

Com uma Exposição composta por diversos pavilhões que tinham na sua maioria a ideia 

base, o estilo colonial brasileiro, os estilos históricos e uma linguagem eclética com 

raízes evidentes na École des Beaux-Artes parisiense, o Pavilhão de Honra de Portugal 

destacava-se pelo seu volume principal cúbico, com uma ideia de centralidade bem 

vincada, com um grande vestíbulo central e uma galeria envolvente no piso superior 

rematado por uma torre-cúpula. Apesar dos esforços dos autores e devido ao estado da 

arquitetura do país a proposta elaborada por Cottinelli Telmo, Luís Alexandre da Cunha 

e Carlos Ramos foi alterada, a ideia de estabelecer uma fachada forte e harmoniosa 

fora da ostentação da falsa riqueza foi alterada sendo mais tarde projetada uma fachada 

que realçava a nobreza e orgulho dos velhos costumes, parâmetros que iam contra os 

ideais dos autores. 

Em 1923 Cottinelli Telmo juntamente com Luís Alexandre da Cunha foram contratados 

pela Companhia dos Caminhos-de-Ferro Portugueses com vista a dar uma nova 

imagem da Companhia27, que como já foi referido anteriormente, estava a cargo da 

mesma o desenvolvimento dos caminhos-de-ferro norma imposta pelo Governo. Apesar 

da crise política, social e financeira que ao longo dos anos foi perturbando o crescimento 

da Companhia, inicialmente Companhia Real posteriormente Companhia dos 

Caminhos-de-ferro Portugueses, a recuperação fez-se sentir a partir de 1922 e 1923 

momento em que Cottinelli Telmo entrara para a Companhia com o objetivo de melhorar 

a rede na sua generalidade, modernizando a via, o material circulante e as instalações 

fixas. Com a crise e a 2ª Guerra Mundial surge uma novo foco de pobreza e decréscimo 

no desenvolvimento o que fez com que o Estado tomasse uma decisão, passando em 

Janeiro de 1947 a Companhia dos Caminhos-de-Ferro a tomar conta de toda a rede 

                                                           
27 Para além da arquitetura, Cottinelli Telmo foi também um dos dinamizadores do “ Boletim da C.P”, órgão 

de instrução profissional do pessoal da Companhia com o seu primeiro número em 1929 (Boletim da C.P, 
1º ano, nº 1, julho de 1929). 
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deixando para trás as restantes cinco companhias que com ela desenvolviam a rede 

ferroviária. 

A empresa reuniu todos os melhores projetistas para estabelecer um plano com vista à 

melhoria da rede, desta forma foi necessário fazer uma retrospetiva dos trabalhos a 

efetuar tendo como ponto de partida o estudo dos projetos anteriores destinados ao 

mesmo local, fazer um levantamento da situação existente assim com o estudo do 

território. Com o estudo preliminar e o projeto efetuado para um determinado local era 

posteriormente entregue ao Governo para ser aprovado. 

Cottinelli Telmo assim como Luís Alexandre da Cunha iniciaram a sua carreira pela 

Companhia em Maio de 1923 com o projeto do dormitório do pessoal da Estação 

Ferroviária da Campanhã. Apesar do edifício existente ter um cariz mais modesto e o 

investimento calculado para a melhoria do espaço ser reduzido, o objetivo principal e 

tendo em conta os ideais dos autores em apresentar uma linguagem tradicional 

articulada com o rigor na abordagem racionalista dos programas, estabeleceram uma 

intervenção com linhas elegantes dando-lhe uma qualificação suplementar destacando-

se das construções correntes e banais. 

Com um carácter mais complexo foram os projetos destinados ao Entroncamento, onde 

a conclusão do projeto se estendeu por alguns anos tendo começado em 192428 e sendo 

finalizado em 1927. O Bairro de Camões assim como a Escola Camões foram o primeiro 

projeto de renome de Cottinelli Telmo, com o objetivo de albergar os funcionários da 

C.P foram projetadas trinta e duas casas na qual o autor destacou a dinâmica de 

espaços estabelecendo uma linha habitacional muito diversificada composta por um e 

dois pisos. Através da métrica obtida pela dinâmica inserida foi possível introduzir uma 

notável individualização dos espaços, aproveitando desta forma a área existente para 

fazer várias combinações atribuindo-lhe uma qualidade adicional. A uniformidade das 

habitações é obtida através da cobertura de duas águas semelhantes em todas, criando 

uma coesão no conjunto e nos diversos elementos pontuais como os alpendres, a 

materialidade e os painéis decorativos.             

                                                           
28 Os primeiros desenhos de projeto do Bairro Camões são datados de Abril-Maio de 1924 (D.G.G.I., C.P., 

Arquivo Técnico). 
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A Escola Camões29 seguiu o mesmo critério das habitações num espírito de Cidade-

Jardim, com o intuito de oferecer o máximo de espaço exterior o edifício foi 

implementado no interior do lote com vista a estabelecer uma maior área destinado ao 

recreio. O edifício dividia-se em dois pisos com o piso térreo destinado à escola com 

quatro salas de aulas e no piso superior quatro habitações para os professores, para 

além destas divisórias o edifício possui sala de professores, biblioteca, vestíbulo e 

generosos corredores de acesso, conceito que implementaram ao longo dos espaços. 

    

 

Com métricas bem definidas Cottinelli Telmo e Luís Cunha tiveram como principais 

preocupações as relações entre espaços, os eixos de simetria, a funcionalidade, a 

assumida diversidade de compartimentos não desprezando o conceito de uniformidade. 

Em 1927 foi entregue a Cottinelli Telmo o projeto para a construção de um sanatório na 

Covilhã, através de uma iniciativa da C.P com o intuito de ajudar os trabalhadores 

doentes do sector e com o apoio da Comissão Administrativa dos Sanatórios para 

Ferroviários Tuberculosos presidida por Fausto de Figueiredo. Para que fosse possível 

conceber um edifício funcional e que fosse de encontro às necessidades dos doentes, 

Cottinelli Telmo contou com a ajuda do médico da C.P Dr. Carlos Lopes. 

                                                           
29 Os desenhos do projeto, na escala 1:100, assinados por Cottinelli Telmo e Luís da Cunha são datados de 
Agosto de 1923 (D.G.G.I., C.P., Arquivo Técnico). 

Ilustração 138 – Planta Geral Escola Camões (Costa, 1927, p. 54) 

 

Ilustração 137 – Planta Geral Bairro Camões (Costa, 
1927, p. 50) 
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O sítio escolhido para a concessão do edifício localizava-se na Mata Nacional da 

Covilhã, terreno doado pelo Estado à Comissão30 na zona sul da Serra da Estrela, a 

seis quilómetros da cidade e a 1200 metros de altura. Através da localização Cottinelli 

Telmo foi de encontro à necessidade de estabelecer um edifício funcional e que 

aproveitasse da melhor forma o sítio, tanto a nível da luz como da disposição e relação 

com o espaço envolvente. Desta forma o edifício teria que apresentar uma forma 

alongada e estreita em que as fachadas frontal e tardoz tivessem a maior extensão 

possível. 

 

Ilustração 139 – Alçado Principal do Sanatório da Covilhã, espólio Cottinelli Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Histórico. 

A ideia para a construção partiu da forma em V voltada a sul, com uma disposição 

espacial dividida por pisos consoante o nível de necessidades dos doentes, a zona 

administrativa e os serviços gerais situavam-se no piso nobre. As criticas da época 

relativamente à forma e disposição do edifício obrigaram o autor a reformular o espaço, 

assumindo a necessidade de estabelecer a divisão do edifício pelos pisos ideia que 

surgiu no projeto inicial mas agora estabelecendo uma entrada para cada corpo de 

forma a assumir a importância pedida de cada espaço e a sua relação com o exterior. 

Em relação ao aspeto construtivo a fachada era composta por uma malha ortogonal 

regular com os diversos vãos simétricos entre si, pontuada pelas entradas de cada 

corpo, no ponto central respeitando a importância do ingresso a composição por 

pilastras em cantaria e o frontão são a imagem de marca da imponência da construção. 

A oposição entre as estruturas maciças e articuladas foi outro aspeto que Cottinelli 

Telmo quis destacar, através da utilização de diversos materiais num sistema estrutural 

misto com colunas e pilares em pedra e madeira realçando a importância da 

                                                           
30 Por decreto publicado em Junho de 1925 (cf. “O Sanatório das Penhas da Saúde”, Gazeta dos Caminhos 

de Ferro, 58º ano, nº6, 16.031948, p. 194). 
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materialidade reforçada por elementos em ferro e betão que faziam o suporte com a 

necessidade de relacionar a imagem com a estrutura. 

A combinação obtida na relação entre os materiais utilizados vinha de encontro aos 

ideais modernistas do autor, sendo o espaço público do piso nobre a imagem disso, com 

uma perspetiva tradicional obtida através da pedra e da madeira e com a concessão de 

espaços amplos e livres proporcionados através de uma estrutura modernista. Anexado 

ao edifício principal foram construídos pequenos edifícios destinados ao pessoal dos 

serviços com foi o caso da casa do Gerente. 

Apesar do interesse da Companhia em desenvolver o Sanatório, a construção demorou 

dezassete anos a ser concluída, sendo lançada a primeira pedra em 1930 três anos 

após a conclusão do projeto e foi finalizada e inaugurada em 1944. Com um conceito 

romântico enunciado pelo autor na memória descritiva o edifício foi a imagem de marca 

da época, com a invulgar qualidade estabelecida na funcionalidade e materialidade dos 

espaços apesar dos atrasos na construção. 

Entre 1927 e 1938 muitas foram as obras concebidas por Cottinelli Telmo como foi o 

caso das construções ao serviço da C.P do edifício de passageiros para a Estação 

Ferroviária do Carregado (1931), Estação Ferroviária de Coimbra C (1931), Estação 

Ferroviária de Tomar (1931), Estação Ferroviária de Santa Iria (1932), Estação 

Ferroviária de Azambuja (1935), Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António 

(1936), Torre de Sinalização e Manobra para a Estação Ferroviária do Pinhal Novo 

(1938) e a modernização do edifício de passageiros da Estação Ferroviária do Rossio 

(1938). A obra de maior relevo para a Companhia foi a construção do edifício de 

passageiros para a nova Estação Fluvial do Sul e Sueste na Praça do Comércio em 

Lisboa em 1928. 

Com o crescente desenvolvimento proporcionado pela Exposição Ibero-Americana de 

Sevilha de 192931, foi necessário repensar a estação fluvial existente, construída com o 

intuito de ser provisória foi sofrendo ao longo dos anos inúmeras adaptações, 

ampliações e alterações consoantes as necessidades que iam surgindo. Com o objetivo 

de criar um novo edifício de raiz e apesar das pressões existentes por elementos 

pertencentes a grupos defensores do comércio e da estética pombalina foi criado um 

                                                           
31 Anunciado em Diário do Governo, IIª série, nº6, 09.01.1928, pp.61-62, o concurso era aberto a todos os 

arquitetos portugueses, devendo a entrega dos projetos ser feita até 23.02.1928. 
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plano de desenvolvimento da área com a introdução de uma avenida marginal, a 

ampliação da Estação de Santa Apolónia e a construção de uma nova Estação Fluvial 

a merecer o maior destaque, tendo entrada na Câmara uma proposta em 1921 

elaborada por particulares. 

Muitas foram as críticas da época devido à construção de um novo edifício na zona 

histórica, o que levou o governo da época a estabelecer parâmetros obrigatórios de 

forma a ir de encontro às ideologias atuais. Um dos parâmetros correspondia à 

colocação da nova estação numa área que não prejudicasse a imagem da Praça, não 

sendo vista no extremo sul da Rua do Ouro. Devido ao facto da rede do Sul e Sueste 

ser propriedade do Estado e da empresa responsável ser a C.P, a obra foi entregue a 

Cottinelli Telmo que auxiliado pelos engenheiros Ramos Coelho e Espregueira Mendes 

tinham a função de criam um novo edifício que fosse de encontro aos parâmetros 

exigidos pelo Governo. 

Só em Novembro de 1928 foi aprovado o projeto para a concessão da nova estação, 

depois do primeiro projeto ter sido rejeitado em Julho do mesmo ano. Localizado no 

terreiro do cais, junto ao tecido urbano pombalino o objetivo do autor passou pela 

criação de um edifício isolado retirando desta forma parte do peso histórico existente no 

local, destacando a importância do volume na relação entre a terra e o mar. Com um 

projeto revolucionário Cottinelli Telmo não desprezando o simbolismo do local e do estilo 

pombalino existente projetou um edifício singular com uma volumetria discreta, 

desprovido de grandes elementos verticais e decoração subvalorizando o carácter 

funcional e acessível como mote para a sua criação. Com um conceito modernista o 

edifício fluvial ia de encontro à ideologia do autor na expressão de uma nova era, não 

desvalorizando o existente mas assumindo um carácter transitório de uma nova 

Arquitetura “evoluindo o espírito das épocas é necessário que a arquitetura acompanhe 

na evolução e a marque, em vez de servir de fórmulas anteriores e atrasadas”32 . 

                                                           
32 Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, Nova Estação de Lisboa T.P Memória Descritiva e 

justificativa, s. data ( 24.07.1928), D.G.G.I., C.P., Arquivo Técnico 
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Ilustração 140 – Projeto de Cottinelli Telmo (2ª versão); perspetiva (Boletim da C.P, 1929, p. 2) 

O edifício apresenta um bloco central mais alto que os restantes volumes, destinado ao 

serviço dos passageiros assumindo a importância do ingresso, lateralmente foram 

anexados de uma forma simétrica volumes mais baixos afetos às restantes áreas de 

apoio. A ligação entre o cais de embarque e a cidade exterior foi o ponto central da 

intervenção tendo ligações diretas com todos os restantes espaços como são os casos 

da sala de espera, as bilheteiras e a sala das bagagens. A estrutura de betão assim 

como os pilares, as pilastras e as vigas que suportam a cobertura em retículas 

sobrepostas salientam os ritmos e a funcionalidade dos espaços, a criação de áreas 

amplas e a maximização da luz solar foram a base para a estrutura. A introdução dos 

três vãos em arco assim com a escala dos elementos remontam aos ideais revivalistas 

da época. 

    

 

 

 

Apesar da imagem discreta que a fachada apresenta devido à oposição com o existente 

os espaços interiores realçavam a importância da nova construção e da diferença que 

o autor pretendia através de um jogo de materialidades como é o caso das placas de 

mármore e as grelhas metálicas de desenho ornamental geométrico. A inauguração de 

Estação ocorreu a 28 de Maio de 1832, junto às comemorações do aniversário do 

Ilustração 141 – Vista aérea da Estação Fluvial Sul e Sueste 
data da inauguração, Espólio Cottinelli Telmo, cedido por 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. 

 

Ilustração 142 – Vista aérea da Estação Fluvial Sul e Sueste 
data da inauguração, (Espólio Cottinelli Telmo, cedido por 
Infraestruturas de Portugal, Arquivo Histórico, 1945. 
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nascimento do regime. Considerado o projeto revolucionista de Cottinelli Telmo este foi 

o mote para uma nova etapa da sua carreira (Tostões, 1991, p.25). 

Para além das obras elaboradas para a Companhia, Cottinelli Telmo foi desenvolvendo 

outras obras ao longo deste período como foi o caso da Escola Profissional António 

Vasconcelos Correia em Campolide (1934), a Igreja do Entroncamento (1932), a 

Estação de Telégrafo-postal em Lisboa (1933), o Plano de Remodelação do Rossio 

segundo programa estabelecido pela Câmara Municipal de Lisboa (1935) entre muitos 

outros. 

A 29 de Dezembro de 1938 Cottinelli Telmo foi nomeado arquiteto-chefe da Exposição 

do Mundo Português que iria decorrer em Belém33, auxiliado pelo engenheiro Sá de 

Melo34 nomeado comissário adjunto e Augusto de Castro35 comissário geral. A Cottinelli 

Telmo competia “a coordenação e harmonização dos planos elaborados pelas secções 

das exposições, por forma a dar-lhes unida no conjunto, assumindo a superintendência 

em todos os assuntos que se ligassem à estética exterior e distribuição no terreno dos 

edifícios e pavilhões a construir”36. A escolha do local da Exposição foi debatido pelos 

responsáveis tendo como opções o bloco de terreno localizado atrás dos Mosteiro dos 

Jerónimos e o bloco de terreno livre situado em frente à Igreja e ao Mosteiro até ao rio 

Tejo. A opção tomada foi o segundo espaço, uma área anteriormente utilizada para as 

instalações militares, portuárias e industriais que já outrora tinha sido referenciada por 

Duarte Pacheco na necessidade de oferecer uma nova imagem ao local com a 

introdução de uma praça que estivesse diretamente ligada com o Mosteiro. 

Desde logo Cottinelli Telmo debruçou-se sobre o assunto de forma a arranjar uma 

solução viável para a construção da Exposição, tendo como primeira proposta a 

reorganização dos pavilhões referenciados pela Comissão de uma forma simples e 

funcional, ideia que não agradou a Duarte Pacheco devido à falta de atrevimento e 

ousadia na concessão do plano. Após as críticas Cottinelli Telmo sentiu a necessidade 

de restruturar o plano, dando-lhe um novo impacto e um carácter modernista, 

estabelecendo a Praça do Império com eixo central numa clara relação com o rio, 

delimitada pelo Mosteiro e dois novos pavilhões principais perpendiculares ao 

                                                           
33 “Nota oficiosa da Presidência do Conselho”, Diário de Notícias, 27.03.1938. 
34 Formado em Engenharia Civil e Engenharia de Minas, foi admitido em 1916 no quadro técnico de Obras 

Públicas.  
35 Jornalista, escritor e diplomata. Foi embaixador de Portugal em várias capitais entre 1924 e 1938, 

reassumindo a direção do “Diário de Noticias” em Maio de 1939. 
36  Decreto nº 2987, citado em Revista dos Centenários, ano I, nº1, págs. 26-29. 
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monumento. A avenida e a linha férrea localizadas no mesmo local dos dias de hoje, 

dividiam a zona principal da zona secundária composta por pequenos pavilhões com 

volumetrias irregulares com um jogo de cheios e vazios junto ao rio. As zonas temáticas 

foram também um dos aspetos resolvidos pelo autor, estabelecendo do lado de Cascais 

a secção de Etnografia Metropolitana prolongada pelas Aldeias Portuguesas, no lado 

oposto a secção Etnografia Colonial junto ao Jardim Colonial e no lado de Lisboa inseria-

se a secção Histórica. 

 

Ilustração 143 – Planta Geral Exposição do Mundo Português,1940, [Consult. 3 Out. 2015]. Disponível em WWWhttp://doportoenaoso. 
blogspot .pt/2010/05/exposicao-do-mundo-portugues-1.html 

Apesar da métrica criada na busca de uma organização espacial regular interligada com 

o conceito histórico do projeto, o autor seguiu os conselhos de Duarte Pacheco no que 

à ousadia do plano dizia respeito enquadrando desta forma momentos de pausa no 

discurso, com a introdução de um espelho de água simétrico à doca de Belém na 

“procura de integrar o Tejo na Exposição”37 e a introdução de um parque de Atrações 

                                                           
37  Resposta a “ Excerto do Conselho de Ministros de 14.09.1939” dirigida ao Comissário Geral da 

Exposição do Mundo Português, 21.09.1939, data, espólio Cottinelli Telmo. 
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situado à ilharga dos Jerónimos. Com o desenvolvimento do projeto e a organização da 

Exposição a ficar resolvida Cottinelli Telmo deparou-se com um problema, o 

afastamento existente entre os diversos sectores que de uma forma realçava a 

imponência e dimensão da construção mas que proporcionava uma descontinuidade no 

plano. Para que o problema fosse revolvido era necessário estabelecer relações entre 

espaços, a criação de percursos pedonais elevados foi a solução encontrada pelo autor 

na ligação direta entre os diversos sectores, oferecendo aos visitantes uma maior 

perspetiva do espaço. 

                                                                         

 

Ao mesmo tempo que Cottinelli Telmo resolvia todos os assuntos relacionados com a 

Exposição, os arquitetos referenciados para a concessão dos pavilhões foram 

completando os primeiros esbocetos. Pardal Monteiro foi encarregue de projetar o 

Pavilhão dos Descobrimentos, Carlos Ramos o Pavilhão da Colonização, Cottinelli 

Telmo apesar do cargo de arquiteto-chefe ficou responsável pelo projeto do Padrão dos 

Descobrimentos e o Pavilhão dos Portugueses no Mundo, os núcleos das Aldeias 

Portuguesas ficou a cargo de Raul Lino e posteriormente Jorge Segurado, os Pavilhões 

da Etnografia Metropolitana a cargo de Veloso Reis Camelo e João Simões, os 

Pavilhões da secção Histórica coube a Rodrigues Lima e a secção de Etnografia 

Colonial foi entregue a Gonçalo de Mello Breyner, António Lino e Vasco Palmeiro 

Regaleira. Posteriormente seriam anexados novos pavilhões com dimensões reduzidas 

de forma a complementar a Exposição como foi o caso do restaurante do Espelho de 

Água pela autoria de António Lino, o Pavilhão dos Caminhos-de-Ferro e dos Portos por 

Cottinelli Telmo e Paulo Cunha e o Pavilhão dos Correios e Telecomunicações por 

Adelino Nunes. 

Ilustração 145 – Porta da Fundação, Exposição do Mundo 
Português, Estúdio Mário Novais, cedido por Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Histórico, 1940. 

 

Ilustração 144 – Praça do Império, Exposição do Mundo 
Português, Estúdio Mário Novais, cedido por Infraestruturas de 
Portugal, Arquivo Histórico, 1940. 
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A equipa formada para construção da Exposição era composta pelos melhores técnicos 

de cada sector da época, cada detalhe era pensado ao pormenor, criando massas 

construtivas com enorme impacto, disciplinarmente rigorosas através da utilização de 

eixos de simetria, salientando a importância do acontecimento com volumes 

monumentalizados através da escala. Cottinelli Telmo realçava a importância de deixar 

as fórmulas arquitetónicas preconcebidas evidenciando o futuro com um carácter 

modernista, novo e saudável, o que provocou discórdia na época devido aos ideais 

existentes na preservação da metodologia utilizada até à data. 

No que diz respeito aos projetos específicos realizados por Cottinelli Telmo o Padrão 

dos Descobrimentos e o Pavilhão dos Portugueses no Mundo, foram obras de relevo e 

que de logo marcaram pelo poder arquitetónico. No caso do Padrão dos 

Descobrimentos ligado à história do Monumento de Sagres com a “teoria de 

navegadores, guerreiros, monges, trovadores” teve um grande impacto na 

representação do país “pelo seu dinamismo, pela sua atmosfera marítima, pelo seu 

ritmo heroico” (Pamplona, 1940, p.36), no caso do Pavilhão dos Portugueses no Mundo 

foi considerado o “ mais belo e imponente da Exposição, com unidade e largueza, a 

despeito da sua simplicidade” (Gusmão, 1940, p.6) visto que Cottinelli Telmo teve como 

base a interligação entre a tradição e a modernidade com um jogo de volumetrias 

diversas respeitando o sentido de unidade. O objetivo do autor consistia na construção 

de um elemento sólido e pesado demonstrando a imponência da obra, contrastando 

com a iluminação e materialidade utilizada numa composição diversificada consoante a 

temática de cada espaço, como era o caso das salas da Índia, do Japão, de Marrocos, 

da China, da Oceânia e do Brasil. 

Representa o melhor e mais equilibrado, talvez, instante da longa e difusa evolução 

desse desejo que paira desde há alguns anos para cá. (...) Os frisos escultóricos são do 

melhor como criação moderna de escultura monumental e como modelação plástica da 

figura humana, ainda que se notem pequenos senões, devidos decerto mais aos 

ajudantes do que ao próprio autor. A composição é perfeita e plena de vida. (Gusmão, 

1940, p.5) 

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial a 1 de Setembro de 1939, foi necessário 

repensar a forma como iria ser construída a Exposição com vista a minimizar os custos. 

As normas impostas pelo Conselho de Ministros na redução do orçamento provocou um 

enorme desagrado em Cottinelli Telmo, já que o autor não pretendia descartar os 

pavilhões e toda a organização e decoração prevista, sugerindo a limitação às estruturas 

das diversas portas assim como reduzir o impacto do Parque de Atrações de forma a 
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respeitar o orçamento. Apesar dos constrangimentos causados pela Guerra a 

Exposição do Mundo Português foi um enorme sucesso e tal como Cottinelli Telmo 

afirmou na época, foi a consagração de Duarte Pacheco “ sem a sua intervenção, a 

Exposição nunca teria tido a grandeza que teve” mas para além dele também Cottinelli 

Telmo teve o seu ponto alto sendo considerado um arquiteto à altura para o cargo que 

desempenhou. 

Também a C.P aderiu ao acontecimento apresentando fortes investimentos na rede de 

caminhos-de-ferro, como foi o caso da introdução da eletrificação completa nas linhas 

suburbanas da cidade desde o Rossio até Vila Franca de Xira e Sintra assim como a 

modernização dos sistemas de Sinalização e Manobra das Estações. 

Após a chefia na Exposição do Mundo Português e a congratulação obtida, Cottinelli 

Telmo desenvolveu inúmeros projetos como foi o caso da sua intervenção na Cidade 

Universitária de Coimbra. Se nos casos anteriores o apoio de Duarte Pacheco foi 

decisivo no desenvolvimento das propostas, nesta intervenção foi Salazar a tomar a 

iniciativa e a aplicar as normas para a concessão do projeto. O núcleo universitário 

apresentava uma uniformidade no seu conjunto, apesar das diferenças de estilos 

presentes fruto das diversas ampliações que foi sofrendo ao longo dos anos. O interesse 

no desenvolvimento de um novo plano partiu da necessidade de expandir as instalações 

existentes visto já não serem suficientes para a afluência de estudantes na época. 

Em 1934 o ministro Duarte Pacheco nomeou os arquitetos Raul Lino e Luís Benavente 

de forma a desenvolverem um projeto de restruturação e urbanização da cidade, junto 

as instalações universitárias. Auxiliados por uma comissão de professores, os arquitetos 

estabeleceram as diretrizes do plano, com a introdução de residências para estudantes, 

a ampliação da associação académica, a construção de novos polos académicos e a 

ampliação e restruturação das ruas e dos espaços públicos a serem as notas de 

destaque. Apesar do plano e da proposta elaborada, Duarte Pacheco considerou 

insuficiente o trabalho realizado o que provocou um adiamento no desenvolvimento da 

restruturação. 

Em 1937 após a celebração do quarto centenário da Universidade, Salazar descontente 

com o sucedido tomou posição, nomeando Etienne de Groer38 para a criação de um 

                                                           
38 Antigo professor do Instituto de Urbanismo de Paris, adepto dos traçados urbanísticos que prolongavam 

o princípio da “ cidade-jardim”, o arquiteto Etienne De Groer instalou-se em Portugal em 1938, quando 
Duarte Pacheco reassumiu a pasta das Obras Públicas. 
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anteprojeto de urbanização da cidade de Coimbra. Com ideias bem definidas, realçou a 

importância da necessidade de preservar na totalidade o existente, estabelecendo 

apenas medidas de reabilitação dos interiores e exteriores dos edificios. Desde logo foi 

percetível que as ideias do arquiteto não iam de encontro ao pedido por Salazar o que 

se demostrou fulcral no fracasso das negociações. 

Com o atraso na criação de um plano definitivo que fosse de encontro às necessidades 

da época, Duarte Pacheco foi obrigado a tomar novas medidas de forma a satisfazer o 

pedido incessante de Salazar. Foi assim criado uma nova comissão39 destinada a 

planear, dirigir e fiscalizar as obras, constituída pelo reitor Maximino Correia, Cottinelli 

Telmo nomeado como já tinha acontecido anteriormente na Exposição do Mundo 

Português arquiteto-chefe, Sá e Melo nomeado engenheiro diretor e Baltazar de Castro 

na representação da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

Cottinelli Telmo teve em conta todos os estudos efetuados até à data, na tentativa de 

definir um plano equilibrado e coeso. Todos os espaços foram redesenhados, os 

grandes espaços públicos como o Largo do Castelo, o Largo da Feira e o Largo junto à 

Porta Férrea foram um claro exemplo disso assim como os eixos de acesso principais 

da cidade. Na busca de uma métrica e altimetria o Hospital e a Sé Nova serviram de 

modelo ao padrão urbano pretendido na intervenção, realçando a importância de 

estabelecer medidas base na definição dos espaços, mantendo os edifícios mais 

emblemáticos e demolindo todos os outros que de uma forma ou de outra interferiam na 

realização da proposta, ideais distintos de Etienne de Groer que pretendia anteriormente 

manter todo o existente. 

Através da Praça D. Dinis foi estabelecida a entrada nobre da cidade, a ligação deste 

espaço com o tecido envolvente foi pontuada com a criação de uma monumental 

escadaria que definia o eixo principal da intervenção, os edifícios foram introduzidos de 

forma a criar espaços urbanos de estadia, monumentalmente organizados em torno de 

um eixo central respeitando a simetria rígida das fachadas. 

Desde logo surgiram críticas na forma como Cottinelli Telmo definiu o plano, a perda de 

escala dos edifícios monumentais existentes e o carater maciço na construção dos 

novos edifícios criou um forte desagrado nos defensores do património cultural (Botelho, 

                                                           
39 Decreto-Lei nº 31.576, de 15.10.1941, Diário do Governo, Iª série, nº 241, 15.10.1941, pp. 910-911; 

tratava-se da “ Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra”. 
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1956, pp. 30-34). Cotttinelli Telmo não dando importância as criticas em torno do seu 

trabalho nomeara alguns arquitetos com vista a dar seguimento ao plano, distribuindo 

tarefas na composição do novo edificado como foi o caso de Alberto Pessoa outrora seu 

colaborador no Plano de Obras da Praça do Imperio foi nomeado para a construção dos 

edifícios do Arquivo, da Biblioteca Central, da Faculdade de Letras e da adaptação da 

Casa dos Mellos, Edgar Duarte Almeida ficou responsável pelo edifício principal do 

Observatório Astronómico, a Lucínio Cruz coube a Faculdade de Medicina, Walter 

Diestel arquiteto alemão foi encarregue do Hospital Universitário da Alta, projeto que 

acabou por não se realizar, Vasco Palmeira Regaleira ficou responsável pelo projeto 

dos pavilhões do Manicómio Sena. No seguimento das suas funções Cottinelli Telmo 

como arquiteto-chefe supervisionou e coordenou a equipa de projeto, organizando a 

distribuição dos diversos volumes a construir consoante o plano traçado e a forma como 

pretendia que os edifícios ficassem dispostos com um controlo total dos diversos 

espaços e fachadas. Para além do trabalho de coordenação Cottinelli Telmo 

desempenhou outras tarefas como o projeto para os bancos de pedra do Jardim 

Botânico, a habitação do reitor da Universidade, o projeto de um bairro com habitações 

idênticas destinado aos estudantes e o monumento a D. João III para o Pátio do Paço 

da Universidade, este ultimo com o auxílio do escultor Francisco Franco. 

    

 

Com o plano para a construção da nova Cidade Universitária definido Cottinelli Telmo 

juntamente com Sá e Melo e Maximino Correia fizeram uma viagem de estudo em finais 

de 1946 com o objetivo de ver outras obras com dimensões idênticas na tentativa de 

absorver novas ideias. Os locais escolhidos foram, os polos universitários de Itália, 

Suíça e França tendo como principais referências o Hospital de Basileia e a Cidade 

Universitária de Roma. Apesar das ideias trazidas da viagem, Cottinelli Telmo deparou-

se com a realidade de Coimbra e com as diferenças entre os diferentes sítios o que 

Ilustração 146 – Maquete da Cidade Universitária de Coimbra, 
“A Cidade Universitária de Coimbra e a Expressão Totalitária 
da Arte1”, (Rosmaninho e Pècurto, 2006, p.13) 

 

Ilustração 147 – Cidade Universitária de Coimbra, “A Cidade 
Universitária de Coimbra e a Expressão Totalitária da Arte1”, 
(Rosmaninho e Pècurto, 2006, p.11) 
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obrigou a estabelecer novos parâmetros tendo ainda assim como base, os espaços 

autónomos funcionais, a utilização do espaço exterior como zona de estadia e convívio, 

os percursos pedonais amplos, as ligações diretas entre os diferentes espaços na 

procura de uma uniformidade do conjunto e a imagem modernista com volumes claros 

e coberturas planas, aspetos retirados das referencias visitadas. 

A 18 de Setembro de 1948 Cottinelli Telmo acaba por falecer deixando o projeto da 

Cidade Universitária de Coimbra a meio, sendo necessário nomear posteriormente um 

novo arquiteto-chefe com vista a dar seguimento ao trabalho por Cottinelli Telmo 

elaborado. Coube a Cristino da Silva a difícil tarefa de dar continuidade ao projeto, 

seguindo os mesmos ideais e com a mesma equipa de projeto finalizou com êxito o 

projeto. Para além da Cidade Universitária também o monumento em homenagem a 

Duarte Pacheco que em Novembro de 1943 tinha perdido a vida num acidente de viação 

e cujo trabalho também estava a ser desenvolvido por Cottinelli Telmo ficou a cargo de 

Cristino da Silva. 

Ilustração 148 – Antevisão da Praça da Porta Férrea depois de construídas a Faculdade de Letras e a Biblioteca Geral, Centro de Arte 
Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (Silva, 1949) 

De 1941 a 1948 Cottinelli Telmo desenvolveu outros tantos projetos para além da 

Cidade Universitária, ao serviço da C.P projetou o Cais Coberto para a Estação de Santa 

Apolónia em 1943, o edifício de passageiros da Estação Ferroviária de Curia inaugurado 

em 1944 e o edifício de passageiros da Estação Ferroviária de Sintra, para além dos 

trabalhos para a Companhia também elaborou outros projetos como o Liceu D. João de 

Castro em 1943, as Instalações Industriais para a Electro-Arco Ld.ª em 1943, o Átrio do 

edifício do Montepio Geral e Sala da Caixa Económica em 1944, o plano de urbanização 

de Fátima em 1948, mas foi o projeto para as Instalações da Standard Elétrica em 

Lisboa que marcou o fim da vida de Cottinelli Telmo, com uma obra notável exceção, 
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aqui ficou vincado o seu carater, os seus ideais e a luta que travou a favor de uma 

arquitetura modernista. 

Localizada na Avenida da India em Lisboa, o edifício para a Standard Elétrica 

ultrapassou os ideais de uma simples instalação industrial, tendo como referência a 

Standard Elétrica de Madrid Cottinelli Telmo pretendia estabelecer um edifício 

monumental que fosse a referência máxima numa das principais artérias da capital 

portuguesa. Com uma estrutura de pilares, vigas e lajes em betão armado o objetivo do 

autor foi criar uma estrutura que suportasse a ideia de desenvolver espaços amplos e 

livres que fossem divididos posteriormente consoante as necessidades da empresa com 

envidraçados amovíveis. Os elementos fixos como as escadas, as instalações sanitárias 

e os elevadores foram posicionados de forma a não interferirem com a ideia inicial de 

forma a permitirem a flexibilidade desejada e a criação do maior número de espaços 

possíveis. 

     

 

Seguindo o mesmo raciocínio das obras que já tinha elaborado anteriormente o autor 

procurou a articulação entre os diferentes volumes, através de uma assimetria na forma 

rejeitando como outrora tinha feito as regras clássicas existentes. O pórtico introduzia a 

regularidade na definição dos volumes principais, os pisos inferiores respeitavam a ideia 

de continuidade enquanto que o volume central composto por quatro pisos era dividido 

em duas áreas distintas assumindo a centralidade do conjunto, os ângulos obtidos 

advinham da forma como os volumes eram dispostos consoante as necessidades dos 

diferentes espaços, as pilastras quadrangulares eram assumidas nas fachadas e eram 

rematadas por uma simples cimalha linear pontuada por pequenos blocos. Standard 

Elétrica foi considerada uma das melhores obras modernistas da época pontuando uma 

vida cheia de êxitos por parte de Cottinelli Telmo. 

 

Ilustração 149 – Alçados da Standard Elétrica de Lisboa, 
espólio Cottinelli Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, 
Arquivo Histórico, 1945. 

 

Ilustração 150 – Perspetiva do Anteprojeto, espólio Cottinelli 
Telmo, cedido por Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Histórico, 1945. 
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6.4.2 LOCALIZAÇÃO 

Rua/Lugar: Largo da Estação Ferroviária, na localidade de Vila Real de Santo António. 

Vila Real de Santo António é uma cidade portuguesa localizada no distrito de Faro, da 

região e sub-região do Algarve. Está divida em duas zonas uma primeira ocidental, 

correspondente à freguesia de Vila Nova de Cacela e outra oriental onde se situa a 

cidade e também Monte Gordo. A cidade fica no extremo sudeste do Algarve, com o 

Oceano Atlântico a sul, o Rio Guadiana a Leste e a serra algarvia e o sapal de Castro 

Marim a Norte.  

 

Ilustração 151 – Vista aérea da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António. (SNIG Visualizador, 2015) 
 

Promotor 

1 ª Nome/Instituição: José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948) - Companhia dos 

Caminhos de Ferro Portugueses, Divisão de Via e Obras 

 

Descrição 

A estação ferroviária de Vila Real de Santo António construída em 1936 pelo arquiteto 

José Ângelo Cottinelli Telmo é composto pelo edifício principal de passageiros, 

construído paralelamente às linhas de caminho-de-ferro composto por dois pisos com 
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um espaço central a apresentar uma cota mais elevada correspondente no piso térreo 

à sala de espera e bilheteiras e outros dois volumes nas laterais do volume central 

simétricos entre si correspondente à área de serviços e gabinetes de direção 

caraterística principal da construção dos edifícios ferroviários. No piso superior dos 

volumes laterais estão presentes duas habitações atribuídas na época ao chefe e 

subchefe da estação. 

No que diz respeito á organização da fachada é notória a simetria entre os volumes 

como também a simetria entre a abertura de vãos. O volume central apresenta três vãos 

verticais tanto no alçado frontal virado para a estrada como no alçado tardoz 

enaltecendo a verticalidade e importância do espaço das bilheteiras, já nos outros 

volumes a abertura de vãos é contida apresentando uma maior variedade de aberturas 

consoante a necessidade dos diversos espaços. 

O edifício da estação é uniformizado através do embasamento em alvenaria de pedra 

calcária aparente e do remate superior das platibandas, com a cornija saliente e retilínea 

horizontal. No lado da linha ferroviária a cobertura de passageiros em betão armado 

remata os três volumes ao longo de todo o edifício realçando para além da dinâmica 

obtida através da diferença altimétrica dos volumes uma reorganização espacial 

bastante evidente ao longo da intervenção. 

 

6.4.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

A cidade de Vila Real de Santo António como é conhecida hoje em dia foi anteriormente 

a localidade de Santo António de Arenilha, sendo um território fronteiriço e com relação 

direta com o mar através do rio Guadiana foi em tempos habitada por romanos e árabes. 

A pesca era a maior fonte de rendimento na zona do Algarve mais propriamente a pesca 

do atum, desta forma em 1502 D. Manuel I criou a Feitoria das Almadravas com vista a 

potenciar e centralizar o que de melhorar a região tinha, salientando as técnicas e 

saberes provenientes das regiões do mediterrâneo. Através do esforço de D. Manuel I 

e do forte desenvolvimento que a região potenciou Marquês de Pombal criou a 

Companhia Geral das Reais Pescarias do Algarve em 1773 e com ela a criação da 

cidade. 

Em 1773 foi assinada uma carta régia que determinava a criação de uma cidade junto 

à fronteira com Espanha dando assim origem à conhecida Vila Real de Santo António. 
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Com um projeto global definido por Marquês de Pombal a cidade sofreu um forte 

investimento entre 1774 a 1776. 

A influência da sua localização e a possibilidade de potenciar a economia local através 

da pesca tendo em conta a fácil relação marítima que a cidade tinha com o resto do pais 

e Europa foi um dos motivos que levou à restruturação da cidade. Numa terra raramente 

frequentada, conhecida pelo seu denso areal nasce uma das principais cidades 

fronteiriças do país. 

Vila Real de Santo António está organizada em função do rio. É o rio, como vimos, a 

razão de ser da vila neste sítio. […] O rio constitui, portanto, o principal sentido de 

orientação da planta e é determinante de toda a forma organizativa do espaço urbano. 

(Correia, 1984, p.123). 

Da autoria do arquiteto da Casa do Risco das Obras Públicas, Reinaldo Manuel dos 

Santos seguindo o padrão iluminista do séc. XVIII e as ideologias que levaram à 

restruturação da cidade de Lisboa após o terremoto de 1755 foi criada uma cidade que 

tinha como base de projeto as relações formais, espaciais e simbólicas. 

A cidade foi organizada em função do rio, com uma malha reticulada ortogonal regula 

(com cinco ruas no sentido norte-sul e seis no sentido este-oeste) apresenta uma 

fachada principal correspondente à fachada junto ao rio. Numa segunda linha localiza-

se a antiga Praça Real hoje Praça Marquês de Pombal mesmo no centro da malha 

urbana da cidade assumindo-se como o eixo central. Com o forte crescimento que se 

fez sentir na cidade foi introduzido a norte da cidade uma zona industrial com vista a 

potenciar o máximo da economia local. 

 

Ilustração 152 – Planta Geral de Vila Real de Santo António, B.A.H.M.O.P., In Conjunto de Desenhos. (Teixeira e Oliveira, 2007, p.200) 
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 Tratou-se, em suma, de implantar numa zona remota e despovoada do país uma 

estrutura urbana que assegurasse não apenas a soberania, mas também, e 

essencialmente, a pesca, a conserva e a distribuição de peixe salgado no mercado 

interno. Para além das praças de guerra fronteiriças e das bases navais tão comuns 

durante a Idade Moderna – sempre fundações urbanas com fins militares -, Vila Real de 

Santo António é, pelo que se sabe, a primeira fundação urbana criada para desempenhar 

uma função económica específica, ou seja, terá sido o primeiro caso pensado e 

concretizado daquilo que, nos dias de hoje, se designaria como cidade-fábrica. 

(Gonçalves, 2009, p.46) 

 

6.4.4 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO  

O primeiro edifício da estação projetado para a cidade aconteceu em 1906 pelas mãos 

dos engenheiros da CP e correspondia a um simples edifício que dava vasão ao 

transporte das mercadorias e da pesca que se realizava na zona. Com o decorrer dos 

anos foi necessário introduzir um novo edifício da Estação de forma a satisfazer as 

necessidades da população e da industrial local. 

 

 
Ilustração 153 - Planta de Implantação, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. 

 

 

 

 

 

Legenda 

A- Largo da Estação 

B- Edifício de passageiros da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António 

C- Instalação Sanitária 

D- Plataformas 

E- Cais descoberto 

B 

A E 

C 
D 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          145 

O projeto para a nova Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António foi elaborado 

em 193640 pelo arquiteto Cottinelli Telmo, reformulando o que até à data tinha sido feito 

com caraterísticas regionalistas bem vincadas. Com o forte crescimento da região tanto 

a nível turístico como comercial com a pesca a ser a indústria dominante, o ministro 

Duarte Pacheco realçou a importância de oferecer à cidade uma nova imagem a nível 

ferroviário, satisfazendo as necessidades da população e da industrial que residia nesta 

área. 

Com uma imagem modernista e tendo como referência para a intervenção as Casas de 

Olhão, Cottinelli Telmo destacou os princípios modernistas da região a nível 

arquitetónico. Desta forma o projeto respeitando as regras de simetria e uniformidade, 

foi concebido com a introdução de um grande volume central destinado ao vestíbulo de 

passageiros destacado dos restantes volumes, realçando a importância do ingresso e 

do espaço público de espera e convívio. Com uma monumentalidade modernista, o 

autor introduziu três grandes vãos verticais tanto na fachada do lado do largo como na 

fachada do lado das plataformas o que lhe conferia um grande absorção de luz natural. 

No que ao conjunto diz respeito o edifício é composto por uma planta retangular e 

superfícies contínuas, com um eixo central correspondente ao vestíbulo público e um 

conjunto de outros volumes desfasados nas suas extremidades. Tal como acontece nos 

casos de estudo anteriores, o autor segue a mesma linha diretriz através de uma 

organização espacial definida pela Companhia, destacando neste caso a importância 

da individualização de cada espaço através da introdução de com corpos diferenciados 

e sobrepostos. Localizado junto à zona industrial afastado do tecido urbano da cidade, 

o edifício apresenta uma fachada composta por diferentes planos assumindo um carater 

vertical do conjunto com uma forma em escadaria até ao volume central. Ao logo do 

edifício foi introduzido uma cimalha que remata os volumes e que para além de lhes 

conferir uma uniformidade produz um conjunto de sombras realçando pro outro lado a 

diversidade na forma. 

                                                           
40 Desenhos de projeto datados de Maio de 1936, Arquivo Técnico D.G.G.I., C.P). 
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Ilustração 156 – Alçado frontal do lado do Largo da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, 
Arquivo Técnico, 1936. 

 

 

 
Ilustração 157 – Alçado tardoz do lado da plataforma da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, 
Arquivo Técnico, 1936. 

O alçado do lado da plataforma por sua vez apresenta uma continuidade na forma 

criando uma oposição entre os dois alçados, assumindo ainda assim o volume central 

com uma altimetria distinta dos restantes. Para realçar o carater modernista da 

construção, Cottinelli Telmo introduziu uma lâmina de betão saliente do edifício 

correspondente à zona coberta de espera junto à plataforma, com uma forma leve e 

elegante sem pilares nas extremidades o que lhe confere uma grande imponência. Com 

uma forma pensada ao pormenor e um rigor geométrico, o autor introduziu o azulejo 

como revestimento nas paredes do vestíbulo e do cais, salientando o lado tradicional da 

construção, criando desta forma uma oposição entre o carater moderno que sempre 

 

Ilustração 154 – Cobertura da plataforma da Estação Ferroviária de 
Vila Real de Santo António. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 155 – Vestíbulo central da Estação Ferroviária de Vila 
Real de Santo António. (Ilustração nossa, 2015) 
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valorizou ao logo da sua vida e o respeito pelo tradicional evidenciando o bom senso 

pragmático e funcionalista. 

Em relação à organização espacial, Cottinelli Telmo estabeleceu no piso térreo todas 

as áreas referentes à estação ferroviária com o vestíbulo central a ter ligação direta com 

todos os restantes espaços. Dividindo o edifício em três partes, do lado esquerdo 

ficaram localizadas todas as áreas de serviços para o pessoal da estação como foi o 

caso da bilheteira, a zona de bagagens, a sala do telégrafo e a sala do chefe da estação, 

do lado direito de forma a servir os viajantes foram introduzidas as áreas de estadia com 

as salas de espera divididas por classes, com a sala de 1ª e 2ª classe, a sala de 3ª 

classe, a zona do guarda-fiscal e os postos de turismo e papelaria. À semelhança do 

que acontecera com os outros edifícios ferroviários, a organização espacial foi de 

encontro às regras impostas pela Companhia. 

 

Ilustração 158 – Planta do primeiro térreo da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo 
Técnico, 1936. 

 

No piso superior com relação direta com o Largo da Estação foram anexados dois 

apartamentos nas extremidades da intervenção simetricamente iguais, com três 

quartos, copa, cozinha, arrecadação, uma instalação sanitária e sala de jantar/estar 

cada. Estes apartamentos destinavam-se ao chefe e subchefe da estação, caraterística 

semelhante na maior parte dos edifícios ferroviários de passageiros. 

Ao contrário do que acontece com a organização espacial, em que, Cottinelli Telmo 

apresenta uma organização baseada nas regras e normas impostas pela Companhia, a 

nível estilístico é notório a utilização de uma metodologia modernista defendida pelo 

autor realçando a importância do desenvolvimento e inovação. A fachada é constituída 
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por uma métrica regular de 3 metros entre pilares num total de 33.50 metros, este facto 

devesse à vontade do arquiteto de relacionar o carater modernista com o carater mais 

tradicional salientando a clara simetria e o rigor da forma. O desencontro entre os vários 

volumes e a individualização dentro da uniformidade do conjunto permitiu ao autor 

introduzir os clássicos “terraços e alpendres” (Martins, 1995, p.282), característica 

estética modernista. 

A construção da estação sofreu um lento desenvolvimento sendo apenas inaugurada 

em 194541, nove anos depois da conceção primitiva, com algumas alterações 

decorrentes do atraso que acabaram por ditar a redução do vigor cenográfico imposto 

por Cottinelli Telmo inicialmente 

Ilustração 159 – Planta do 1º piso da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 

1936. 

 

                                                           
41 Com desenhos de detalhe datados de 1939 a 1942, o edifício foi inaugurado a 04.09.1945 (“ Vila Real de 

Santo António e a sua Nova Estação Ferroviária”), Gazeta dos Caminhos de Ferro, 57º ano, nº 18, 
16.09.1945, p.505. Existiu uma versão deste projeto com ligeiras alterações na caraterização dos alçados, 
de que apenas é possível observar na imagem reproduzida em “ Como Funciona a Sala de Estudos da 
Divisão de Via de Obras”, Boletim da C.P, nº156, Junho 1942, p.105. 
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Ilustração 161 – Planta dos terraços e alpendres da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, 
Arquivo Técnico, 1936. 

 

 

 
 
Ilustração 162 – Corte A B da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. 
 
 
 

Ilustração 160 – Planta dos alicerces da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 
1936. 
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Ilustração 165 – Alçado lateral da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. 

 

       

Ilustração 163 – Corte C D da Estação Ferroviária de Vila Real de 
Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. 

Ilustração 164 – Corte E F da Estação Ferroviária de Vila Real de 
Santo António, Infraestruturas de Portugal, Arquivo Técnico, 1936. 

Ilustração 166 – Vãos do bloco central da 
Estação Ferroviária de Vila Real de Santo 
António. (Ilustração nossa, 2015) 

 

 

 

Ilustração 167 – Acesso interior para a Sala 
de Espera da Estação Ferroviária de Vila 
Real de Santo António. (Ilustração nossa, 
2015) 

 

 

Ilustração 168 – Acesso exterior para o 
apartamento do piso superior da Estação 
Ferroviária de Vila Real de Santo António. 
(Ilustração nossa, 2015) 
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Tanto a Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António projetada por Cottinelli Telmo 

como a Estação Ferroviária do Cais do Sodré projetada por Pardal Monteiro são 

exemplos claros da introdução da arquitetura modernista na arquitetura das estações 

de caminho-de-ferro. A introdução de novos materiais como o betão armado aliada à 

nova mentalidade modernista implementada por arquitetos como os referidos 

anteriormente salientando a vontade dos mesmos em enfatizar a espacialidade dos 

edifícios fez com que num espaço de 20 anos a arquitetura das estações sofresse um 

forte crescimento ao nível estilístico.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho que aqui se finaliza realça como o próprio nome indica “ A Evolução das 

Estações de Caminho-de-ferro”, desde a construção da Estação Ferroviária de Aveiro 

com bases tradicionalista, passando pela restruturação da Estação Ferroviário de 

Marvão-Beirã até às construções das Estações Ferroviárias de Vila Real de Santo 

António e Cais do Sodré ambas com um carisma modernista. As alterações, ampliações 

e reabilitações foram também abordadas destacando a importância de um património 

com muita história, que ao longo dos tempos foi perdendo o fulgor e importância devido 

ao desenvolvimento económico, tecnológico e social da civilização. 

Desta forma e como base da analise, foi efetuado um estudo prévio dos caminhos-de-

ferro portugueses, desde o seu surgimento a 26 de Outubro de 1856 até os dias de hoje, 

na tentativa de estabelecer elos de ligação e diferenciação dos elementos arquitetónicos 

assim como na importância dada a este meio de transporte. O surgimento da Revolução 

Industrial como da Regeneração foi o mote para o crescimento e expansão deste 

fenómeno, a Europa, a introdução de novos materiais na indústria, as crises, o 

desenvolvimento tecnológico, estiveram na calha deste grande acontecimento o que de 

uma forma geral foi necessário contextualizar. 

Depois do contexto histórico e antes do aprofundar dos casos de estudo, a presente 

dissertação realça a importância do conceito ferroviário, o “lugar” e o “espaço” assim 

como a composição do edifício da estação pelos diversos espaços que a compõem, os 

acessos, espaços públicos, instalações e serviços e plataforma, respeitando a escala 

humana, coerência, conectividade, usabilidade e segurança que um edifício desta 

envergadura tem que ter. 

Para contextualizar o desenvolvimento dos edifícios das estações de caminho-de-ferro 

até ao surgimento do estilo moderno, foram escolhidos dois casos de estudo distintos, 

a Estação Ferroviária de Aveiro com uma arquitetura do tipo“ casa portuguesa” 

projetada por José Coelho em 1916 e a Estação Ferroviária de Marvão-Beirã projetada 

por Perfeito de Magalhães em 1923. Apesar do seu carater eclético típico do século XIX 

este edifício sofreu uma restruturação total tendo o arquiteto preservado o traçado do 

edifício inicial projetado em 1880 pelos engenheiros da C.P.  

Estes dois casos espelham o que foi feito durante o final do século XIX e início do século 

XX, com o ecletismo e o tradicionalismo a serem os estilos arquitetónicos 
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predominantes. A importância dada ao passado e aos diversos estilos existentes fez 

com que a linguagem eclética não assumisse um carater próprio, que se pudesse 

caraterizar ou diferenciar, mas pelo contrário englobasse todos os estilos antigos como 

outrora acontecia com o revivalismo mas sem a rigorosidade revivalista, dando principal 

destaque à expressividade, ao luxo, às emoções e à exuberância da forma, enquanto 

que no caso da linguagem tradicionalista ainda com influências vanguardistas mas aqui 

com uma ideologia bastante diferente, vocacionada para os valores rurais, desprovia a 

imponência e o luxo que se pretendia com o estilo eclético. 

Após o estudo dos casos mencionados o trabalho realça a importância do estilo 

moderno com o estudo da Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António e a 

Estação Ferroviária do Cais do Sodré assim como a importância dos seus autores, 

evidenciando dois dos principais impulsionadores do modernismo deste meio de 

transporte em Portugal, José Ângelo Cottinelli Telmo e Porfírio Pardal Monteiro 

respetivamente. A analise, recolha e investigação das suas vidas e obras veio de 

encontro à necessidade de contextualizar a nível arquitetónico o que foi desenvolvido 

ao longo dos anos, comparando os principais movimentos e forças culturais da época 

com o que foi feito anteriormente e posteriormente, criando deste modo um eixo base 

no desenvolvimento das linhas de caminho-de-ferro, salientando, ainda assim, o 

contributo para a cultura arquitetónica portuguesa da primeira metade do séc. XX tanto 

ao nível ferroviário como nas restantes áreas da construção. 

A vida e obra de Cottinelli Telmo e Pardal Monteiro foram recheadas de grandes êxitos, 

realçando a sua importância na época no desenvolvimento de um novo conceito 

arquitetónico, com a sensibilidade, cultura, inteligência, humor e a imaginação a serem 

o mote para a criação de uma nova imagem. A importância do crescimento e da 

consequente rejeição do conservadorismo advinha da escola oitocentista, com uma 

nova geração a ter como principal objetivo arquitetónico a relação entre duas realidades 

autónomas, o tradicional englobado pelos diversos estilos que foram surgindo e o 

modernismo aspeto defendido pela nova geração. 

Sempre com uma visão modernista não desprezando o que até à data tinha sido feito, 

salientaram a importância da forma, das relações, da funcionalidade, da harmonia, da 

simetria e proporcionalidade do conjunto como mote para uma construção coerente e 

transitória.  
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Cottinelli Telmo foi sem duvida uma das principais figuras da sua época, estando ligado 

ao mundo das artes, como o desenho, a musica, o cinema mas foi na arquitetura que 

desencadeou uma história cheia de sucessos com inúmeras obras de renome e na qual 

espalham a sua importância no crescimento e desenvolvimento da arquitetura 

portuguesa, este facto, ficou bem vincado no que aos caminhos-de-ferro diz respeito 

com uma participação essencial. 

O projeto para a Exposição do Mundo Português em 1940 assim como para a Cidade 

Universitária de Coimbra em 1943 e o projeto para a Standard Elétrica em 1945 

mereceram notas de destaque no percurso de Cottinelli Telmo fora dos caminhos-de-

ferro. Já ao serviço da C.P e estando diretamente relacionado com o trabalho elaborado, 

Cottinelli Telmo destacou-se dos restantes arquitetos da Companhia, com inúmeros 

projetos como foram o caso da Estação Ferroviária de Coimbra C (1931), Estação 

Ferroviária de Tomar (1931), Estação Ferroviária de Santa Iria (1932), Estação 

Ferroviária de Azambuja (1935), Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António 

(1936), Torre de Sinalização e Manobra para a Estação Ferroviária do Pinhal Novo 

(1938) e a modernização do edifício de passageiros da Estação Ferroviária do Rossio 

(1938), tendo como obra de maior relevo, a construção do edifício de passageiros para 

a nova Estação Fluvial do Sul e Sueste na Praça do Comércio em Lisboa em 1928. 

A Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António apresenta uma imagem 

modernista, Cottinelli Telmo destacou os princípios modernistas da região a nível 

arquitetónico. Desta forma o projeto respeitando as regras de simetria e uniformidade 

foi concebido com a introdução de um grande volume central destinado ao vestíbulo de 

passageiros destacado dos restantes volumes, realçando a importância do ingresso e 

do espaço público de espera e convívio. Com uma monumentalidade modernista o 

edifício é composto por uma planta retangular e superfícies contínuas, com um eixo 

central correspondente ao vestíbulo público e um conjunto de outros volumes 

desfasados nas suas extremidades, o autor destacou a importância na individualização 

de cada espaços com corpos diferenciados e sobrepostos. 

Em relação à vida de Porfírio Pardal Monteiro nascido no seio de uma família ligada à 

indústria de mármores e de cantarias, começou a exercer nos anos em que agonizava 

a República numa época em que surge um novo sistema político que acabará por 

vigorar quase meio século. O seu interesse pelas novas metodologias projetais e os 

novos materiais dos anos 20 e 30 a par do seu desejo de oferecer uma arquitetura 
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baseada no conforto e eficiência condizente com a modernidade do século e baseada 

com uma extrema dimensão ética da forma de exercer a profissão definem Porfírio 

Pardal Monteiro como um dos principais arquitetos do Movimento Moderno. 

Nas primeiras obras da década de 20 é notória uma linguagem de estilo eclético, 

referenciada por uma expressão classizante e pelo movimento artístico Arte Deco, 

Pardal Monteiro  teve como principais obras da época, os edifícios das agências da 

Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa (1921), em Setúbal (1924) e no Porto (1923-1928), 

o prédio nº49 da Avenida da República (1920-1923) e o Templo Adventista (1923-

1924).Já nos finais da década adota uma nova linguagem baseada na simplicidade 

formal, utilizando uma estrutura aparente realçando a monumentalidade pedida pelo 

regime da época, cultura arquitetónica que advinha do Estado Novo caraterizada pela 

contemporaneidade histórica, como obras principais o Instituto Superior Técnico (1927-

1935), a moradia na Avenida 5 de Outubro (1926) e a Estação Ferroviária do Cais do 

Sodré (1925-1928). Já nas décadas de 40 e 50 Pardal Monteiro assume por completo 

uma linguagem modernista, evidenciando os aspetos construtivos da sua obra, 

utilizando volumes simplificados desprovidos de decoração, caraterísticas do 

Movimento Moderno Internacional, na procura de uma gramática coerente mas rígida, 

como é exemplo do projeto para o Hotel Ritz (1952-1959) em Lisboa, a Cidade 

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

A Estação Ferroviária do Cais do Sodré apresenta uma volumetria em U composta por 

três corpos interligados entre si com o volume central a corresponder ao corpo principal 

virado para o Largo, mais alto e saliente em comparação aos restantes corpos onde 

estava localizada a sala de entrada com duplo pé direito fazendo a ligação entre o 

interior e o exterior da estação. Neste volume estão presentes as influências da Art Deco 

trazidas da visita que tinha feito a Paris como a valorização das potencialidades da 

forma evidenciando as relações volumétricas e estruturais através da simplificação e 

geometrização assim como a planificação das superfícies com o recurso ao moisaico 

cerâmico e vitrais que permitem no caso do moisaico realçar os valores e imponência 

dos volumes e no caso dos vitrais absorver de uma forma equilibrada a luz natural para 

o interior do edifício através de um jogo de cores assumindo uma escuridão misteriosa 

caraterística da Art Deco. 

A construção ferroviária foi, ao longo dos anos, sofrendo inúmeras alterações a nível 

estilístico consequência do surgimento de novos estilos, mas apesar disso, foi 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          157 

preservada a organização e funcionalidade espacial definida nos primeiros edifícios. As 

plantas apresentam inúmeras semelhanças, em que a simetria e o rigor tradicional 

definem a forma como os arquitetos desenvolviam os projetos, parâmetros 

estabelecidos pela CP, visto que, era a Companhia que geria os espaços fossem eles 

comerciais ou de apoio às estações. A necessidade de incorporar todo o programa 

definido pela Companhia e as interligações entre os diferentes espaços estabeleceu nos 

edifícios ferroviários a criação de uma planta base. 

Apesar do surgimento de novos materiais e métodos construtivos, manteve-se ao longo 

dos anos, a maniera como as estações eram projetadas, sendo notória a semelhança 

espacial entre a Estação Ferroviária de Aveiro projetada por José da Purificação Coelho 

em 1916 e a Estação Ferroviária de Vila Real de Santo António projetada por Cottinelli 

Telmo em 1936. 

Com o desenvolvimento tecnológico foram criadas novos mecanismos com o objetivo 

de reduzir o número de operacionais nos edifícios das estações, provocando deste 

modo uma restruturação organizacional, com espaços como a sala do chefe da estação, 

sala do telégrafo, sala de bagagens assim como as residências para o chefe e subchefe 

da estação a serem desativados proporcionando aos arquitetos uma maior liberdade 

projetual. 

Em suma o presente trabalho tem como principal objetivo o estudo do património cultural 

arquitetónico ferroviário, os estilos utilizados nas diferentes épocas e de que modo 

esses estilos influenciaram a maneira como foram os edifícios foram concebidos com a 

escolha de quatro casos distintos que de uma maneira ou de outra demonstram o que 

foi e está a ser feito num país rico em cultura. 
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19 de Dezembro de 1844 — Fundação da Companhia das Obras Públicas de Portugal. 

Um dos objetivos é a elaboração de estudos para a construção do Caminho-de-ferro. 

19 de Abril de 1845 — Foi celebrado um contrato preliminar entre o governo e a 

Companhia das Obras Públicas de Portugal, para a construção e aperfeiçoamento das 

vias de comunicação no território nacional; uma das cláusulas referia-se à instalação de 

uma ligação ferroviária entre Lisboa e a fronteira com Espanha 

18 de Julho de 1851 — Foi nomeada uma comissão, para estudar a proposta do 

empresário Hardy Hislop para um caminho-de-ferro entre Lisboa e Badajoz 

20 de Outubro de 1851 — Baseados no relatório da comissão, foram elaboradas as 

bases de um concurso para a ligação ferroviária entre Lisboa e a fronteira, passando 

por Santarém 

30 de Agosto de 1852 — É formado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria, cuja função era impulsionar as iniciativas de fomento nacional, incluindo o 

transporte ferroviário 

9 de Dezembro de 1852 — Hardy Hislop apresentou, ao governo, o projeto do troço 

entre Lisboa e Santarém, elaborado pelo engenheiro Rumball 

03 de Fevereiro de 1853 — O projeto de Hardy Hislop foi aprovado com algumas 

modificações, como o local da estação de Lisboa, do Intendente para o Cais dos 

Soldados  

11 de Maio de 1853 — É assinado o contrato definitivo com a Companhia Central 

Peninsular dos Caminhos de Ferro Portugueses para a construção do troço de Lisboa 

até à fronteira de Espanha, passando por Santarém 

17 de Setembro de 1853 — Iniciam-se as obras do caminho-de-ferro entre Lisboa e a 

fronteira 

6 de Fevereiro de 1855 — É publicado um Decreto, autorizando os estatutos da 

Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro ao Sul do Tejo 

16 de Julho de 1855 — Publicação de uma lei, que autoriza o governo a principiar a 

ligação internacional no Cais dos Soldados (antiga localização da Estação Ferroviária 

de Lisboa-Santa Apolónia), em Lisboa 
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Agosto de 1855 — Thomaz Rumball apresenta um relatório à Direção Geral da 

Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, contendo um plano geral para o 

Caminho de Ferro de Leste 

15 de Dezembro de 1855 — Fontes Pereira de Melo firma um contrato com Shaw & 

Waring Brothers, que rescinde o contrato da empreitada com a Companhia Central 

Peninsular dos Caminhos de Ferro Portugueses 

07 de Fevreiro de 1856 — O governo entrega o comando das obras entre Lisboa e 

Santarém ao engenheiro Wattier 

28 de Outubro de 1856 — Viagem inaugural do troço entre Lisboa e o Carregado. 

30 de Outubro de 1856 — Abertura à exploração pública do troço entre Lisboa e o 

Carregado, na Linha do Leste.  

15 de Junho de 1857 — Abertura do troço entre o Barreiro e Bombel da Linha do Sul 

(atual Linha do Alentejo) 

29 de Junho de 1858 — O troço entre Ponte de Sant'Ana e Ponte de Asseca abre ao 

serviço 

14 de Setembro de 1859 — Contrato com D. José de Salamanca para a construção e 

exploração do Caminho de Ferro do Leste e Norte, com bitola de 1,67 m 

15 de Dezembro de 1859 — Publicação dos estatutos da Companhia Real dos 

Caminhos de Ferro Portugueses 

03 de Janeiro de 1860 — Contrato com a Companhia dos Caminhos de Ferro do Sueste 

para a construção do troço de Vendas Novas a Évora e Beja 

11 de Maio de 1860 — Constituição da Companhia Real dos Caminhos de Ferro 

Portugueses 

06 de Março de 1863 — Entra ao serviço a linha até ao Crato (Linha do Leste) 

08 de Julho de 1863 — O troço entre Estarreja e Gaia entra ao serviço 

14 de Setembro de 1863 — Dá-se a abertura provisória à exploração, no troço entre 

Casa Branca e Évora da Linha de Évora 

24 de Setembro de 1863 — Conclusão da Linha do Leste com a abertura do troço entre 

Elvas e a fronteira 
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15 de Fevereiro de 1864 - Abertura do troço entre Bombel e Beja da Linha do Sul (atual 

Linha do Alentejo) 

10 de Abril de 1864 — Inauguração da Estação de Aveiro  

22 de Maio de 1864 — Entra ao serviço a linha entre Entroncamento e Soure 

01 de Maio de 1865 — Inauguração da estação principal das Linhas do Leste e Norte, 

Lisboa - Santa Apolónia (Cais dos Soldados). Com apenas o primeiro andar, foi 

construída por Oppermann, proprietário dos Annales de la Construction 

01 de Maio de 1865 — Inauguração da estação principal de Caminho de Ferro de Leste 

e Norte (Lisboa, Stª Apolónia) 

25 de Junho de 1865 — Início da exploração das linhas do Leste e Norte pela 

Companhia Real dos Caminhos de Ferro 

10 de Janeiro de 1868 — Início do serviço ferroviário entre Lisboa e Vigo 

12 de Março de 1869 — O Governo toma posse dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste 

20 de Dezembro de 1870 — Abertura do troço entre Beja e Casável da Linha do Sul 

(atual Linha do Alentejo) 

14 de Junho de 1872 — É decretado o início das Obras na Linha do Minho e a realização 

de estudos para a construção da Linha do Douro 

08 de Julho de 1872 — Início dos trabalhos de construção da Linha do Minho 

02 de Julho de 1873 — Inauguração da Linha de Sintra 

08 de Julho de 1873 — Início dos trabalhos na Linha do Douro 

22 de Dezembro de 1873 — Conclusão da ligação entre Évora e Estremoz 

29 de Julho de 1875 — Inauguração do troço entre Ermesinde e Penafiel da Linha do 

Douro 

05 de Janeiro de 1875 — Início das obras de construção da Ponte D. Maria Pia, sobre 

o Rio Douro 

21 de Maio de 1875 — É aberto à exploração o troço entre Campanhã e Nine, na Linha 

do Minho, e o Ramal de Braga 
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22 de Junho de 1875 — A Companhia Real decide substituir os carris de ferro por carris 

de aço 

30 de Julho de 1875 — Dá-se a abertura à exploração do troço entre Ermesinde e 

Penafiel, na Linha do Douro 

20 de Dezembro de 1875 — Inauguração do troço entre Penafiel e Caide da Linha do 

Douro 

15 de Outubro de 1877 — Inauguração do troço entre Caide e o Juncal da Linha do 

Douro 

28 de Outubro de 1877 — Término das obras de construção da Ponte D. Maria Pia 

04 de Novembro de 1877 — Inauguração da Ponte D. Maria Pia 

05 de Novembro de 1877 — Abertura à exploração do troço entre Gaia e Campanhã, 

na Linha do Norte 

15 de Julho de 1878 — Início das obras no Ramal de Cáceres 

03 de Agosto de 1878 — Assinatura de contrato com a Société Financière de Paris, que 

fundou a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da Beira Alta para construir 

e explorar a futura Linha da Beira Alta 

15 de Setembro de 1878 — Inauguração do troço entre Caide e Juncal da Linha do 

Douro 

15 de Julho de 1879 — Inauguração do troço entre Juncal e Régua da Linha do Douro 

15 de Outubro de 1879 — Abertura ao serviço do Ramal de Cáceres, para os serviços 

de pequena velocidade 

04 de Abril de 1880 — Inauguração do troço entre Régua e Ferrão da Linha do Douro 

06 de Junho de 1880 — Inauguração definitiva do Ramal de Cáceres, entre Torre das 

Vargens e Valência de Alcântara 

01 de Julho de 1880 — Inauguração do troço entre Ferrão e Pinhão da Linha do Douro 

31 de Janeiro de 1882 — Aprovação do projeto para a construção de duas linhas, uma 

delas de Alcântara a Torres Vedras, com um ramal para Sintra e outro para Merceana. 

A segunda linha continuaria a primeira, a partir de Torres Vedras, até à Figueira da Foz, 

passando pelas Caldas da Rainha, São Martinho do Porto e Leiria, com um ramal para 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          177 

Alfarelos, aonde se ligaria à Linha do Norte. A primeira parte foi contratada à casa Henry 

Burnay & C.ª, e a segunda parte foi adjudicada à Companhia Real Década de 1880 

10 de Abril de 1882 — Inauguração do comboio rápido entre Madrid e Lisboa e entre 

Galiza e Porto 

01 de Julho de 1882 — Abertura do troço entre a Pampilhosa e Vilar Formoso da Linha 

da Beira Alta 

03 de Agosto de 1882 — Inauguração oficial da Linha da Beira Alta, com a conclusão 

da ligação à Figueira da Foz 

09 de Maio de 1883 — A casa Henry Burnay & C.ª abdicou, a favor da Real Companhia, 

do seu contrato para a construção da Linha entre Alcântara e Torres Vedras 

01 de Setembro de 1883 — Inauguração do troço entre Pinhão e Tua da Linha do Douro 

31 de Dezembro de 1883 — Inauguração do primeiro troço da Linha de Guimarães, 

entre Trofa e Vizela 

14 de Abril de 1884 — Inauguração do troço entre Vizela e Guimarães da Linha de 

Guimarães 

11 de Dezembro de 1884 — Abertura do terceiro e derradeiro concurso para a 

construção da Linha do Dão 

15 de Maio de 1885 — Oficialização do trespasse da construção da Linha entre 

Alcântara e Torres Vedras da casa Henry Burnay & C.ª para a Real Companhia 

29 de Julho de 1885 — Oficialização do contrato de adjudicação da construção da Linha 

do Dão ao sindicato constituído pelo Visconde da Macieira, Fernando Palha, H. J. 

Moser, e o Conde da Foz 

22 de Outubro de 1885 — Fundação da Companhia Nacional de Caminhos de Ferro 

pelo sindicato composto pelo Visconde da Macieira, Fernando Palha, H. J. Moser, e o 

Conde da Foz com vista à construção e exploração das Linhas do Tua e do Dão 

25 de Março de 1886 — Abertura do Ramal Internacional entre Valença e a fronteira, 

ligação da Linha do Minho com a Galiza 

10 de Janeiro de 1887 — Inauguração do troço entre Tua e Pocinho da Linha do Douro 
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02 de Abril de 1887 — Abertura à exploração da Linha do Oeste, entre Alcântara-Terra 

e o Cacém, e o Ramal de Sintra, entre o Cacém e Sintra 

05 de Maio de 1887 — Inauguração do troço entre Pocinho e Côa da Linha do Douro 

04 de Novembro de 1887 — Início da exploração do Sud-Express, que faz a ligação 

Lisboa-Madrid-Paris e Calais 

09 de Dezembro de 1887 — Inauguração do troço entre Côa e Barca d'Alva da Linha 

do Douro. Abertura à exploração do serviço direto de Caminho de Ferro do Porto a 

Salamanca 

03 de Junho de 1888 — Abertura do troço entre Casável e Odemira da Linha do Sul 

(atual Linha do Alentejo) 

21 de Fevereiro de 1889 — Conclusão das obras de ligação a Faro da Linha do Sul 

01 de Julho de 1889 — Abertura do troço entre Odemira e Faro da Linha do Sul 

30 de Setembro de 1889 — Abertura do troço entre Pedrouços e Cascais 

15 de Abril de 1890 — Abertura à exploração da segunda via no troço entre Olivais e 

Carregado, na Linha do Leste 

18 de Maio de 1890 — Inauguração da Estação Central do Rossio, projetada pelo 

arquiteto José Luís Monteiro 

11 de Junho de 1890 — Abertura à exploração da linha-férrea urbana de Lisboa (Rossio 

- Campolide) 

01 de Outubro de 1890 — Abertura à exploração da duplicação da via no troço entre 

Cascais e Estoril, na Linha de Cascais 

06 de Dezembro de 1890 — Abertura à exploração do troço entre Alcântara-Mar e 

Pedrouços, na Linha de Cascais 

16 de Março de 1891 — Abertura à exploração da segunda via do troço entre Carregado 

e Azambuja, na Linha do Leste 

11 de Junho de 1891 — Abertura à exploração da Linha Urbana de Lisboa (Lisboa - 

Rossio e Campolide) 

10 de Agosto de 1891 — Abertura à exploração do troço entre Alcântara-Terra e 

Alcântara-Mar 
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05 de Setembro de 1891 — Abertura à exploração do troço entre Campolide, Sete Rios, 

Chelas e Braço de Prata. Conclusão da Linha de Cintura de Lisboa  

06 de Setembro de 1891 — Abertura à exploração do troço entre Abrantes e Covilhã, 

na Linha da Beira Baixa 

11 de Abril de 1893 — Conclusão do troço entre Covilhã e Guarda da Linha da Beira 

Baixa 

06 de Maio de 1893 — Abertura à exploração do Ramal de Leixões (Senhora da Hora 

a Leixões) 

11 de Maio de 1893 — Abertura à exploração do troço entre Covilhã e Guarda, 

conclusão da Linha da Beira Baixa 

04 de Setembro de 1895 — Abertura à exploração do troço entre Cais do Sodré e 

Alcântara-Mar 

25 de Maio de 1896 — Abertura à exploração da segunda via no troço entre Caxias e 

Belém, na Linha de Cascais 

28 de Julho de 1896 — Abertura à exploração da segunda via no troço entre Belém e 

Alcântara-Mar, na Linha de Cascais 

30 de Julho de 1896 — Homologação do estudo para a construção da Linha do Vale do 

Vouga 

08 de Novembro de 1896 — Abertura à exploração da Linha Urbana do Porto 

(Campanhã e Porto São Bento) 

22 de Novembro de 1901 — O Rei D. Carlos I autorizou a Companhia do Caminho de 

Ferro de Guimarães a construir e explorar o troço entre Guimarães e Fafe 

15 de Fevereiro de 1903 — Abertura do troço entre Algoz e Ferragudo Parchal do Ramal 

de Lagos 

15 de Janeiro de 1904 — Abertura da Linha de Vendas Novas (Setil - Vendas Novas) 

28 de Março de 1904 — Abertura do troço entre Faro e Olhão da Linha do Algarve 

15 de Maio de 1904 — Inauguração da Estação de Olhão 

01 de Setembro de 1904 — Abertura do troço entre Olhão e Fuzeta da Linha do Algarve 
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31 de Janeiro de 1905 — Abertura do troço entre Fuzeta e Luz de Tavira da Linha do 

Algarve 

19 de Março de 1905 — Abertura do troço entre Luz de Tavira e Tavira da Linha do 

Algarve 

15 de Abril de 1905 — Entra à exploração o troço entre Espinho e Gaia, depois da via 

ter sido duplicada 

02 de Agosto de 1905 — Conclusão do troço entre Estremoz e Vila Viçosa Conclusão 

da Linha de Évora 

14 de Abril de 1906 — Abertura do troço entre Tavira e Vila Real de Sto. António da 

atual Linha do Algarve (conclusão da Linha do Sul) 

12 de Maio de 1906 — Abertura à exploração do troço entre Régua e Vila Real, na Linha 

do Corgo 

16 de Novembro de 1906 — A via duplicada entre Estarreja e Espinho abre à exploração 

Década de 1900 

17 de Maio de 1907 — Entra à exploração da linha entre Aveiro e Estarreja, depois de 

ter sido duplicada 

17 de Maio de 1907 — Abertura à exploração da linha entre Livração e Amarante, na 

Linha do Tâmega 

15 de Julho de 1907 — Conclusão do troço entre Vila Real e Pedras Salgadas da Linha 

do Corgo 

21 de Julho de 1907 — Conclusão do Troço entre Guimarães e Fafe da Linha de 

Guimarães 

11 de Julho de 1908 — Abertura à exploração do troço entre Pavia e Mora. Conclusão 

da Linha de Mora 

24 de Outubro de 1908 — É duplicado o troço entre Alfarelos e Coimbra B 

23 de Novembro de 1908 — Inauguração do troço entre Espinho e Oliveira de Azeméis 

da Linha do Vouga 

21 de Dezembro de 1908 — Abertura à circulação do troço entre Espinho e Oliveira de 

Azeméis da Linha do Vouga 
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01 de Abril de 1909 — Abertura do troço entre Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha 

da Linha do Vouga 

20 de Março de 1910 — Conclusão do troço entre Pedras Salgadas e Vidago da Linha 

do Corgo 

05 de Maio de 1913 — Abertura do troço entre Sernada do Vouga e Rio Mau da Linha 

do Vouga 

05 de Setembro de 1913 — Abertura do troço entre Bodiosa e Viseu da Linha do Vouga 

04 de Novembro de 1913 — Abertura do troço entre Rio Mau e Ribeirado da Linha do 

Vouga 

05 de Fevereiro de 1914 — Abertura do troço entre Vouzela e Bodiosa da Linha do 

Vouga 

17 de Abril de 1915 — Conclusão dos trabalhos de ornamentação interior do vestíbulo 

central da Estação Ferroviária de Porto – São Bento, com azulejos artísticos da autoria 

de Jorge Colaço 

15 de Junho de 1915 — Abertura à exploração do troço entre Lapela e Monção. 

Conclusão da Linha do Minho 

11 de Dezembro de 1915 — A via é duplicada no troço entre Pampilhosa e Mealhada 

05 de Outubro de 1916 — Inauguração da nova estação do Porto São Bento, da autoria 

do Arq. Marques da Silva 

7 de Agosto de 1918 — Assinatura do contrato de arrendamento, por 50 anos, entre a 

Sociedade Estoril e a Real Companhia dos Caminhos de Ferro para a exploração da 

Linha de Cascais 

20 de Julho de 1919 — Conclusão do troço entre Vidago e Tâmega da Linha do Corgo 

28 de Agosto de 1921— Conclusão das obras no troço final entre Tâmega e Chaves da 

Linha do Corgo 

01 Junho de 1925 — Inauguração da Ponte de Alcácer. Conclusão da Linha do Sado 

(atual Linha do Sul) 

23 de Agosto de 1925 — Abertura à exploração do troço entre Estremoz e Sousel, na 

Linha de Portalegre 
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06 de Agosto de 1926 — Conclusão das obras de eletrificação da Linha de Cascais 

15 de Agosto de 1926 — Inauguração da tração elétrica na Linha de Cascais 

21 de Agosto de 1926 — O serviço de tração elétrica é suspenso na Linha de Cascais 

22 de Dezembro de 1926 — É restabelecido o serviço de tração elétrica na Linha de 

Cascais 

14 de Janeiro de 1927 — Concretização da fusão entre as Companhias do Porto à 

Póvoa e Famalicão e do Caminho de Ferro de Guimarães, dando origem à Companhia 

dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal 

11 de Maio de 1927 — Tomada de posse pela CP - Companhia Portuguesa dos 

Caminhos de Ferro, das Linhas do Estado (redes do Minho e Douro e Sul e Sueste) 

15 de Junho de 1927 — O troço entre o Entroncamento e Paialvo, na Linha do Norte, é 

duplicado 

24 de Setembro de 1928 — Abertura à exploração do Ramal de Tomar 

14 de Maio de 1929 — A via é duplicada no troço entre Mogofores e Oliveira do Bairro 

10 de Abril de 1930 — Decreto-Lei nº 18190 que aprova o Plano Geral da Rede 

Ferroviária do Continente 

02 de Maio de 1930 — A exploração e o material circulante da Companhia dos 

Caminhos-de-Ferro Portugueses da Beira Alta passam para a gestão da Companhia 

dos Caminhos de Ferro Portugueses 

20 de Maio de 1930 — A via é duplicada no troço entre Aveiro e Oliveira do Bairro 

14 de Março de 1932 — Inauguração do troço entre a Sra. da Hora e Trofa, juntamente 

com o túnel da Trindade 

28 de Maio de 1932 — Inauguração da nova Estação Ferroviária de Lisboa - Terreiro do 

Paço, projeto do arquiteto Cottinelli Telmo 

15 de Agosto de 1932 — Abertura à exploração da segunda via entre o Lavradio e Pinhal 

Novo, na Linha do Sul 

10 de Junho de 1944 — Abertura à exploração do Ramal do Estádio Nacional (Cruz 

Quebrada - Estádio Nacional) 
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24 de Novembro de 1945 — Decreto 35.196 cria o Conselho Superior de Transportes 

Terrestres que tem como objetivo a coordenação dos transportes terrestres 

28 de Fevereiro de 1946 — Executada a escritura para transição da exploração e do 

material circulante da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da Beira Alta 

para a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses 

01 de Janeiro de 1947 — Integração de todas as linhas de caminho-de-ferro (exceto a 

Linha de Cascais) na Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses 

14 de Junho de 1951 — Assinatura do Contrato de Concessão Única entre o Governo 

e a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses 

31 de Julho de 1952 — A CP apresenta o Plano da Rede Unificada Portuguesa 

09 de Março de 1953 — Viagem inaugural do comboio "foguete" entre Lisboa e o Porto 

02 de Julho de 1953 — É concedida à firma alemã Fried Krupp Stahlban Rheinhausen, 

a empreitada da renovação das pontes metálicas da Linha da Beira Alta 

28 de Outubro de 1956 — Inauguração oficial da tração elétrica da Linha de Sintra e do 

troço entre Lisboa e o Carregado, por ocasião do Centenário do Caminho-de-ferro 

28 de Abril de 1957 — Inauguração oficial da tração elétrica da Linha de Sintra e do 

troço entre Lisboa e o Carregado 

17 de Outubro de 1963 — O Conselho de Administração da CP aprova a substituição 

do vapor por unidades elétricas no troço Entroncamento-Coimbra. Aumento da 

capacidade do transporte de mercadorias 

03 de Novembro de 1966 — Inauguração da eletrificação de Lisboa-Porto 

03 de Abril de 1968 — Contrato entre o Ministério das Comunicações e a Sofrerail para 

a apresentação de um Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro Portugueses, de 

acordo com as diretrizes do III Plano de Fomento (1968/1973) 

29 de Novembro de 1969 — Assinatura dos contratos para a Renovação Integral da Via 

ao abrigo do III Plano de Fomento 

29 de Abril de 1971 — Autorizada a execução dos trabalhos de renovação integral da 

via, da Linha do Norte 



A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          184 

03 de Agosto de 1972 — Aprovado o projeto do programa de encerramento de linhas 

de reduzido tráfego 

16 de Abril de 1975 — Publicação do Decreto –Lei nº 205-B/75 que nacionaliza a 

Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses a contar de 15 de Abril de 1975 

31 de Dezembro de 1976 — Extinção da Sociedade Estoril e transição da Linha de 

Cascais para os Caminhos-de-Ferro Portugueses 

25 de Março de 1977 — São aprovados os novos Estatutos da Companhia dos 

Caminhos de Ferro Portugueses, SARL (Sociedade Anónima de Responsabilidade 

Limitada), que passa a denominar-se Caminhos de Ferro Portugueses, EP (Empresa 

Pública) 

25 de Março de 1977 — Fim da tração a vapor na via larga 

03 de Fevereiro de 1983 — Decreto Lei nº 63/83, que aprova as medidas necessárias 

ao saneamento económico-financeiro da CP 

09 de Outubro de 1986 — Deliberação do Conselho de Administração (CA) criando o 

"projeto Convel" 

20 de Novembro de 1986 — O CA aprova o protocolo CP/EDP com vista à viabilização 

do projeto de instalação da Central térmica do Pego 

23 de Abril de 1987 — O Conselho de Gerência (CG) manda proceder à inserção da CP 

como membro na União Internacional dos Transportes Públicos (UITP) 

20 de Agosto de 1987 — Decreto Lei nº 315/87, constitui o Gabinete do Nó Ferroviário 

de Lisboa. 

28 de Setembro de 1988 — Encerramento da Linha do Dão em todo o seu trajeto 

01 de Janeiro de 1990 — Encerramento do troço entre Sernada do Vouga e Viseu da 

Linha do Vouga. Fim do serviço de passageiros entre Évora e Estremoz Década de 1990 

17 de Março de 1990 — Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres. Revoga a 

lei nº 2008 de 07.09.1945 

Abril de 1990 — Assinatura do contrato de aquisição de 42 UQE (Unidades Quádruplas 

Eléctricas) destinadas ao serviço suburbano da Linha de Sintra 
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15 de Abril de 1991 — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

aprova o Plano de Modernização proposto pela CP para a Linha do Norte 

24 de Julho de 1991 — É inaugurada a nova travessia do Douro (Ponte São João) 

03 de Abril de 1992 — O Conselho de Ministros aprova o atravessamento ferroviário na 

ponte sobre o Tejo 

03 de Abril de 1992 — Inicio do serviço de fim-de-semana Algarve/ Porto/ Algarve, 

denominado "Comboio Azul" 

20 de Julho de 1992 — Publicado o Decreto Lei n 116/92 que estabelece uma nova 

nomenclatura para as linhas e ramais da rede ferroviária nacional 

01 de Março de 1993 — Criação do passe combinado CP/Carris 

15 de Março de 1993 — Entrada ao serviço o Sistema de Controlo Automático de 

Velocidade de Comboios, CONVEL, nas Linhas de Sintra e de Cintura 

01 de Abril de 1993 — Criação do passe combinado CP/Metro 

17 de Abril de 1993 — Inauguração do Lar dos Ferroviários no Entroncamento 

23 de Novembro de 1993 — Deliberação nº 23/93 na sequência da reestruturação da 

CP são criadas as Unidades de Negócio: Suburbano Norte de Lisboa/Sintra – LSI e 

Suburbano de Cascais – LCC 

07 de Maio de 1995 — Abertura à exploração pública do Lusitânia Comboio Hotel que 

faz a ligação Madrid Lisboa e substitui os comboios Talgo e Lusitânia Expresso 

05 de Setembro de 1995 — Abertura à exploração pública do terminal rodo-ferro-fluvial 

do Barreiro 

24 de Setembro de 1995 — Publicação do decreto que cria a Divisão de Segurança da 

CP e Metro 

29 de Abril de 1997 — Decreto Lei nº 104/97, institui a criação da empresa responsável 

pela gestão das infraestruturas ferroviárias – REFER. Separação entre o gestor da 

infraestrutura ferroviária (Rede Ferroviária Nacional) e o operador (Comboios de 

Portugal) 
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06 de Novembro de 1997 — O Conselho de Administração da CP aprova o novo 

organigrama geral que implementa uma organização mais flexível, compatibili- zando a 

descentralização operacional e comercial assente em Unidades de Negócio 

04 de Janeiro de 1998 — Reabertura ao tráfego ferroviário do troço entre Lousado e 

Santo Tirso, reconvertido em via larga; é inaugurada a Estação Ferroviária de Santo 

Tirso, na Linha de Guimarães 

18 de Maio de 1998 — Inauguração da GIL (Gare Intermodal da Lisboa), Estação do 

Oriente, da autoria do arquiteto Santiago Calatrava 

29 de Setembro de 1998 — Decreto-lei nº 299/98 institui a criação do Instituto Nacional 

do Transporte Ferroviário, entidade reguladora do sector 

30 de Junho de 1999 — Viagem inaugural do comboio Alfa-Pendular entre Porto e 

Lisboa 

29 de Julho de 1999 — Inauguração da travessia ferroviária pela Ponte 25 de Abril e 

entrada ao serviço da Eixo Ferroviário Norte-Sul, entre as Estações Ferroviárias de 

Entrecampos e Fogueteiro 

19 de Dezembro de 2000 — É constituída, pelo Decreto-lei 323-H/2000, a Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade, S.A., empresa portuguesa que tem por missão o 

desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a formação 

de decisões de planeamento e construção, financiamento, fornecimento e exploração 

de uma rede ferroviária de alta velocidade a instalar em Portugal Continental e da sua 

ligação com a rede espanhola de igual natureza 

28 de Janeiro de 2001 — Inicio da ligação com as Unidades da Série 3500 de Duplo 

Piso entre Vila Franca de Xira e Alcântara Terra 

14 de Junho de 2002 — Inauguração da Estação Ferroviária de Rio de Mouro, na Linha 

de Sintra 

20 de Junho de 2003 — Viagem técnica entre Lisboa-Oriente e Faro 

28 de Outubro de 2003 — Decreto Lei 268/2003, cria as Áreas Metropolitanas de Lisboa 

e Porto 

01 de Novembro de 2003 — Inicio da comercialização do passe combinado 

CP/SOFLUSA 
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19 de Janeiro de 2004 — Reabertura da Linha de Guimarães, após eletrificação e 

reconversão em via larga 

30 de Maio de 2004 — Viagem inaugural da ligação ferroviária direta entre Braga e Faro 

10 de Junho de 2004 — Inauguração do troço entre as localidades de Fogueteiro e 

Setúbal 

13 de Dezembro de 2005 — Apresentação do Projeto de Alta Velocidade em Portugal 

28 de Outubro de 2006 — 150º Aniversário do caminho-de-ferro em Portugal. 

Apresentação, por parte do Governo, das Orientações Estratégicas para o Sector 

Ferroviário 

11 de Novembro de 2007 — A Rede Ferroviária Nacional inaugura o Centro de 

Comando Operacional de Lisboa ,inicialmente com os comandos do Posto de Comando 

Centralizado de Circulação de Campolide, posteriormente anexou os comandos do 

Posto de Comando Centralizado de Circulação de Lisboa Oriente, Posto de Comando 

Centralizado de Circulação de Entroncamento e Posto de Comando Centralizado de 

Circulação de Pampilhosa 

18 de Maio de 2008 — A Rede Ferroviária Nacional inaugura o Centro de Comando 

Operacional do Porto 

01 de Fevereiro de 2011 — Suprimidos os serviços regionais de passageiros na Linha 

de Leixões e no Ramal de Cáceres 

02 de Julho de 2011 — Inauguração da Ecopista do Dão, no mesmo corredor da antiga 

linha de Caminho de Ferro 

15 de Agosto de 2012 — Encerramento do Ramal de Cáceres 
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 ANEXO B 
Cronologia da obra de Cottinelli Telmo 
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1921-1922 — Pavilhão de Física e Química do Liceu de Gil Vicente, Lisboa: coautor, 

com Luís da Cunha, do projeto de construção — parcialmente construído; demolido em 

1945. 

1921-1922 — Pavilhão de Honra de Portugal na Exposição Internacional do Rio de 

Janeiro de 1922, Brasil: coautor, com Carlos Ramos e Luís da Cunha, do projeto de 

construção — parcialmente reconstruído (c. 1932) no Parque Eduardo VII, em Lisboa; 

demolido em 1936. 

1923 — Dormitório para o pessoal braçal da Estação do Entroncamento: coautor, com 

Luís da Cunha, do projeto de construção, promovido pela Divisão de Construção da CP 

— não executado. 

1923-1925 — Dormitório para pessoal de trens da Estação de Campanhã, Porto: 

coautor, com Luís da Cunha, da primeira versão (1923) do projeto de construção — não 

executado, bem como da segunda versão (atrib., 1925), obra promovida pela Divisão 

de Construção da CP. 

1923-1928 — Escola Camões, Entroncamento: coautor, com Luís da Cunha, do projeto 

de construção, obra promovida pela Divisão de Construção da CP. 

1923-1931 — Edifício de passageiros da Estação de Coimbra A / Edifício da Estação 

Nova, Coimbra: coautor, com Luís da Cunha, das duas primeiras versões (1923 e 1926) 

do projeto de construção — não executado, bem como, com Luís da Cunha e com a 

colaboração de Hermínio Barros, da terceira versão (1928-1931), obra promovida pela 

Divisão de Via e Obras da CP. 

1924 — Casas para habitação do pessoal na Estação de Coimbra C (Cidade), Coimbra: 

coautor, com Luís da Cunha, do projeto de construção, promovido pela Divisão de 

Construção da CP — não executado. 

1924-1927 — Bairro Camões, Entroncamento: coautor, com Luís da Cunha, do projeto 

de construção, obra promovida pela Divisão de Construção da CP. 

1925 — Pavilhão do ABCzinho na Feira de Amostras do Estoril: autor do projeto de 

construção, obra encomendada pela Sociedade Editorial ABC Lda. — demolido. 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23030
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14294
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20930
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20930
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7840
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1925-1927 — Casas para habitação de pessoal no Bairro Camões, Entroncamento: 

coautor (atrib.), com Luís da Cunha, do projeto de construção, obra promovida pela 

Divisão de Construção da CP. 

1926 — Fonte para o Bairro Camões, Entroncamento: autor do projeto de construção, 

obra promovida pela Divisão de Construção da CP — demolido e reconstruído. 

1926 — Entrada para o Bairro Camões, Entroncamento: autor da primeira versão (1926) 

do projeto de construção — não executado, bem como, com a colaboração de Vasco 

Palmeiro Regaleira, da segunda versão (atrib., 1926), obra promovida pela Divisão de 

Construção da CP. 

1926 — Pavilhão de instalações sanitárias para a Estação de Santa Cita, Tomar: autor 

do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Construção da CP. 

1926 — Muro de suporte de terras na Estação de Vila Nova de Gaia: autor (atrib.) do 

projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Construção da CP. 

1926-1929 — Edifício Motor Palace Fiat, Avenida da Liberdade n.º 253 (atual n.º 249), 

Lisboa: autor da primeira versão (1926) do projeto de construção — não executado —, 

bem como da segunda versão (1926-1929) — demolido depois de 1955, obra promovida 

pela Sociedade Comercial Luso-Americana. 

1927 — Lampião para o Bairro Camões, Entroncamento: autor do projeto, obra 

promovida pela Divisão de Construção da CP. 

1927 — Ourivesaria Barbosa & Esteves, Lisboa: coautor, com Luís da Cunha, do projeto 

de construção, com alterações em 1929 e em 1932 e adaptações posteriores a 1973, 

obra encomendada por Barbosa, Esteves e C.ª. 

1927-1928/1933-1936 — Sanatório Ferroviário da Covilhã: autor do anteprojeto de 

construção (1927-1928) — não executado —, bem como do projeto de construção do 

edifício (1933-1934) e de edifícios anexos (alguns não concretizados) para apoio ao 

estabelecimento (1936), obra promovida pela Comissão Administrativa dos Sanatórios 

para Ferroviários Tuberculosos — (inaugurado em 1944). 

1927-1928 — Hospital da Misericórdia de Bragança: autor do anteprojeto de ampliação, 

obra promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Bragança 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20902
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9516
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26223
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1927-1928 — Edifício de passageiros para o Apeadeiro de Alcântara-Mar, Lisboa: autor 

da primeira versão (1927) do projeto de construção — não executado —, bem como da 

segunda versão (atrib., 1928), obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1928 — Pavilhão de Portugal na Exposição Ibero-Americana de Sevilha 1929, Espanha: 

autor do projeto de construção proposto a concurso, terceiro classificado — não 

executado. 

1928-1931 — Edifício de passageiros da Estação de Tomar: autor do projeto de 

construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1928-1932 — Edifício de passageiros da Estação Fluvial de Sul e Sueste / Estação do 

Terreiro do Paço, Lisboa: autor, com a colaboração de Hermínio Barros, da primeira 

versão (1928) do projeto de construção — não executado —, bem como da segunda 

versão (1932), obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1929 — Candeeiros para as plataformas do Apeadeiro de Alcântara-Mar, Lisboa: autor 

do projeto, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1929 — Stand da firma Bucknall & Sons Ltd. para o Pavilhão de Portugal na Exposição 

Ibero-Americana de Sevilha 1929, Espanha: autor do projeto de construção, 

encomendado por Bucknall & Sons Ltd. 

1929-1931 — Hotel com balneário para a Fonte Santa, Loulé: autor do esboceto e do 

anteprojeto de construção — não executado. 

1929-1931 — Hotel com balneário, buvette e casa para engarrafamento para a 

Benémola, Loulé: autor, em colaboração com Ricardo Teixeira Duarte, do anteprojeto, 

bem como do projeto de construção, encomendado por José de Ascenção — não 

executado. 

1930-1931 — Edifício de passageiros da Estação do Carregado, Alenquer: autor do 

projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1930-1934 — Escola Profissional de António Vasconcelos Correia, Lisboa: autor do 

projeto de construção, obra promovida pelo Grupo Instrutivo Ferroviário de Campolide 

do Pessoal de Máquinas e Oficinas da CP. 
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1931-1937 — Liceu Latino Coelho, Lamego: autor do projeto de construção, obra 

promovida pela Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário, 

Ministério da Instrução Pública. 

1932 — Edifício de passageiros para a Estação da Póvoa de Santa Iria: autor de duas 

versões do projeto de construção — não executado, promovido pela Divisão de Via e 

Obras da CP. 

1932 — Igreja para o Entroncamento: autor de duas versões do projeto de construção, 

promovido pela CP — não executado. 

1932-1934 — Estúdio Cinematográfico da SPFSTK (Tobis), Lisboa: responsável pela 

formalização arquitetónica do projeto de construção da autoria do engenheiro francês 

P. Richard, e autor do projeto de construção do edifício dos camarins, bem como do 

esboceto da central elétrica (não foi possível confirmar a sua construção), obra 

encomendada pela Sociedade Portuguesa de Filmes Sonoros Tobis Klangfilm — 

demolido. 

1933 — Estação de Telégrafo Postal, Escadinhas do Duque, Lisboa: autor do 

anteprojeto, promovido pela Divisão de Via e Obras da CP — não executado. 

1933 — Capela Simões Afonso, Quinta da Maquia, Sintra: autor do projeto de 

construção. 

1933 — Balneário de Monte Real, Leiria [?]: autor do anteprojeto — não executado. 

1933-1935 — Abrigo de passageiros para o apeadeiro de Setúbal-Quebedo, Setúbal: 

autor do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1934 — Monumento ao Infante D. Henrique, Sagres: autor do projeto proposto a 

concurso, em colaboração com [Bernardino] Coelho, Rui Roque Gameiro e Albuquerque 

Bettencourt, encomendado pela Presidência do Conselho de Ministros — não 

executado. 

1934 — Praça do Rossio, Lisboa: autor do projeto de melhoramento estético proposto 

a concurso, promovido pelo Conselho de Estética Citadina da Câmara Municipal de 

Lisboa — não executado. 
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1934-1935 — Edifício de passageiros para a Estação da Azambuja: autor do projeto de 

construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1935 — Filial para a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, Viseu: autor, em 

colaboração com [Bernardino] Coelho, do projeto de construção, promovido pela Caixa 

Geral de Depósitos, Crédito e Previdência — não executado. 

1935 — Monumento a António José de Almeida, Lisboa; autor, em colaboração com Rui 

Gameiro, do projeto de construção proposto a concurso (não vencedor). 

1935 — Garagem Lusitana, Travessa da Glória n.º 26, Lisboa: autor do projeto de 

alteração do portão, obra encomendada por Garagem Lusitana Lda. 

1935-1936 — Casa Pinto Osório na Rua Dr. António Cândido n.ºs 3-5, Lisboa: autor do 

projeto de construção, obra encomendada por Manuel J. Pinto Osório. 

1935-1936 — Colónia Penal do Tarrafal, Cabo Verde: autor do projeto de construção, 

promovido pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC — não executado. 

1935-1937 — Torre de sinalização e manobra para Estação de Ermesinde: autor (atrib.) 

do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1935-1937-1941 — Armazém de víveres para a Estação do Cacém, Sintra: autor da 

primeira versão (1935) do projeto de construção, bem como da segunda versão (1937) 

e do do projeto de ampliação (1941), obra promovida pela Divisão de Via e Obras da 

CP — demolido em 2008, no âmbito do programa POLIS. 

1935-1939 — Armazém de víveres para a Estação do Entroncamento: autor da primeira 

versão do projeto de construção (1935) — não executado, bem como da segunda 

versão (1938-1939), obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1935-1944 — Colónia Penal de Alcoentre, Azambuja: autor do projeto definitivo de 

adaptação e remodelação do conjunto existente, obra promovida pela Comissão das 

Construções Prisionais do MOPC. 

1935-1945 — Armazém de víveres para o Terminal do Barreiro: autor do projeto de 

construção (1935), bem como dos projetos de ampliação (1937, 1942 e 1945), obras 

promovidas pela Divisão de Via e Obras da CP. 
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1936 — Conservatório de Lisboa: autor de um projeto de remodelação. 

1936 — Cadeia Comarcã de Alenquer: autor do projeto de adaptação e remodelação do 

edifício existente, obra promovida pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC. 

1936 — Testa dos túneis, variante à linha de cintura, Lisboa: autor (atrib.) do projeto de 

construção, promovido pela Divisão de Via e Obras da CP — não executado. 

1936 — Jazigo Roque Gameiro, Cemitério dos Prazeres, Lisboa: autor do projeto de 

construção, obra encomendada por Maria da Assunção Roque Gameiro. 

1936 — Edifício de passageiros para o apeadeiro de Entrecampos, Lisboa: autor (atrib.) 

do projeto de construção, promovido pela Divisão de Via e Obras da CP — não 

executado. 

1936-1937 — Cadeia Comarcã de Fornos de Algodres: autor do projeto de adaptação 

e remodelação, obra promovida pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, Comissão 

das Construções Prisionais do MOPC. 

1936-1938 — Torre de sinalização e manobra ferroviária para a Estação de Pinhal Novo, 

Palmela: autor do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras 

da CP. 

1936-1945 — Edifício de passageiros da Estação de Vila Real de Santo António, Faro: 

autor do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1937 — Torre de sinalização e manobra para a Estação da Régua, Pêso da Régua: 

autor do projeto de construção, promovido pela Divisão de Via e Obras da CP — não 

executado. 

1937 — Cadeia Comarcã de Alijó, Vila Real: autor do projeto de adaptação e 

remodelação, obra promovida pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC. 

1937 — Cadeia Comarcã de Celorico da Beira: autor do projeto de adaptação e 

remodelação, obra promovida pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC. 
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1937 — Casa Valadas Fernandes, na Avenida do México n.ºs 3-5,moradia situada no 

quarteirão formado pelas avenidas do México e António José de Almeida, Lisboa: autor 

do projeto de construção, obra encomendada por Wenceslau Valadas Fernandes. 

1937-1941 — Cadeia Comarcã de Vila Real / Estabelecimento Prisional Regional de 

Vila Real: autor do projeto de adaptação e remodelação, obra promovida pela Comissão 

das Construções Prisionais do MOPC. 

1937-1942 — Cadeia Comarcã de Arganil: autor do projeto de adaptação e 

remodelação, obra promovida pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, Comissão 

das Construções Prisionais do MOPC (projeto revisto por Rodrigues Lima, em 1940). 

1937-1942-1943 — Colónia de Férias dos Comboios de Portugal/Colónia de Férias da 

Praia das Maçãs, Sintra: autor do projeto de adaptação e do projeto de remodelação 

completa das instalações, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1937-1943-1944 — Edifício de passageiros para o apeadeiro da Curia, Anadia: autor 

(atrib.) de três diferentes anteprojetos (1937) de construção — não executados —, bem 

como da segunda versão do projeto de construção, do azulejo de padrão ornamental e 

das inscrições sobre as portas do edifício (1942-1943), obras promovidas pela Divisão 

de Via e Obras da CP. 

1938 — Farmácia Roma, na Rua Cândido do Reis, Braga: autor do projeto de 

construção, obra encomendada por Farmácia Roma, Rodrigues, Martins & C.ª. 

1938 — Cadeia Comarcã de Oliveira de Azeméis: autor do projeto de adaptação e 

remodelação, obra promovida pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC. 

1938 — Cadeia Comarcã de Castelo Branco: autor do projeto de adaptação e 

remodelação, promovido pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC — não 

executado. 

1938 — Cadeia Comarcã de Loulé, Faro: autor do projeto de construção, promovido 

pela Comissão das Construções Prisionais do MOPC — não executado. 

1938-1940 — Prisão-Escola / Estabelecimento Prisional Especial de Leiria: autor do 

anteprojeto (1938) — não executado —, bem como do projeto final de construção (1939-

1940), obra promovida pela Direção-Geral dos Serviços Jurisdicionais de Menores. 
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1938-1948 — Edifício de passageiros da Estação do Rossio, Lisboa: autor do projeto de 

adaptação e modernização, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1939 — Torre de sinalização e manobra para a Estação do Rossio, Lisboa: autor (atrib.) 

do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1939-1940 — Exposição do Mundo Português, Lisboa: coautor do plano geral da 

exposição, com Paulo Cunha e António Lino e autor dos seguintes projetos: Pavilhão 

dos Portugueses no Mundo — demolido em 1956; Padrão dos Descobrimentos, com a 

colaboração do escultor Leopoldo de Almeida — demolido em 1943 e reconstruído 

definitivamente em 1960 (contrariamente à vontade de Cottinelli Telmo, por ocasião das 

Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique); Jardim da Praça do 

Império e da Fonte Luminosa — adaptação do projeto de Vasco Lacerda Marques; Porta 

da Fundação (segunda versão) — demolido; Pavilhão dos Caminhos-de-Ferro e Portos 

(1940), com a colaboração de Paulo Cunha — demolido; complementos diversos para 

a exposição (ogivas da Secção Histórica, baixos-relevos, elementos de iluminação, 

etc.). Todas as obras foram elaboradas pelo Comissariado da Exposição do Mundo 

Português e promovidas pelo MOPC. 

1939-1942 — Edifício na Travessa do Abarracamento de Peniche n.º 7 / Casa dos 

Artistas, Lisboa: autor do projeto de construção para habitações de rendimento 

multifamiliares destinadas a artistas, obra encomendada por J. Leitão de Barros. 

1939-1948 — Ponte monumental sobre a Avenida da República, Lisboa: autor da 

primeira versão do projeto de construção (1939), bem como da segunda versão (1948), 

promovido pela Divisão de Via e Obras da CP — não executado. 

1940 — Torre de sinalização e manobra para a Estação de Campolide: autor (atrib.) do 

projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

[c. 1941] — Plano para a Praça do Império e Zona Marginal de Belém, entre Alcântara 

e Pedroços, Lisboa: coautor, com Sá e Melo do plano geral para área. 

[c. 1941] — Urbanização da Praça do Império, Lisboa: autor do projeto de urbanização 

da zona. 
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1941-1942 — Vila do Rio, Cascais: autor do projeto de construção, obra encomendada 

pela Sociedade Civil Amaral de Figueiredo. 

1941-1942 — Casa Zacarias Santana, Avenida Miguel Bombarda, Oeiras: autor do 

projeto de construção. 

1941-1942 — Esplanada Dr. António da Silva Martins, Abrantes: autor do projeto de 

construção, obra promovida pela Câmara Municipal de Abrantes — demolido. 

1941-1945 — Casa Pereira Caldas na Avenida do Restelo, n.ºs 26-26A, Lisboa: autor 

do projeto de construção, obra encomendada pelo Dr. Pereira Caldas. 

1942 — Casa de São Silvestre, Avenida de Sabóia, Cascais: autor do projeto de 

construção, obra encomendada por Eduardo Alberto Pereira. 

1942 — Clubes náuticos e depósitos de barcos, zona marginal de Belém, Lisboa: autor, 

com a colaboração de Lucínio Cruz e Bernardim Fabião, do projeto de construção, 

promovido pela Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império e da 

Zona Marginal de Belém — não executado. 

1942-1943 — Liceu D. João de Castro, Lisboa: autor do anteprojeto e do projeto de 

construção, promovidos pela Junta das Construções para o Ensino Técnico e 

Secundário do MOPC — não executados. 

1942-1944 — Museu das Comemorações Centenárias, Lisboa: autor, com a 

colaboração de Lucínio Cruz, do projeto de adaptação dos pavilhões da zona histórica 

da Exposição do Mundo Português, obra promovida pela Comissão Administrativa do 

Plano de Obras da Praça do Império e da Zona Marginal de Belém. 

1942-1948 — Plano Geral da Cidade Universitária de Coimbra (Alta de Coimbra 

/Universidade de Coimbra – Alta e Sofia): autor das duas primeiras versões do 

anteprojeto (1942) — não executados —, bem como das terceira, quarta e quinta 

versões do projeto de construção (1943), obra promovida pela Comissão Administrativa 

do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra do MOPC. 

1943 — Cais coberto para a Estação de Santa Apolónia, Lisboa: autor (atrib.) do projeto 

de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 
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1943 — Cinema Império, Avenida da Liberdade, Lisboa: autor da primeira versão do 

anteprojeto, bem como da segunda versão — não executado. 

1943-1944 — Átrio do edifício do Montepio Geral e sala da Caixa Económica, Lisboa: 

autor do projeto de construção, obra encomendada pela Direção da Associação de 

Socorros Mútuos do Montepio Geral. 

1943-1944 — Praça do Museu das Comemorações Centenárias, Lisboa: autor do 

projeto de construção, obra promovida pela Comissão Administrativa do Plano de Obras 

da Praça do Império e da Zona Marginal de Belém. 

1943-1944 — Urbanização da Torre de Belém, Lisboa: autor do projeto de construção, 

obra promovida pela Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império 

e da Zona Marginal de Belém — não executado. 

1943-1945 — Armazém de víveres da Estação de Campanhã, Porto: autor (atrib.) do 

projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1943-1948 — “Casinhoto”, Sintra: autor do projeto de construção (casa para a família). 

1943-1948 — Plano de Urbanização de Fátima, Ourém: autor do anteplano (1943), 

parcialmente construído a partir de 1948, obra promovida pela Direção-Geral dos 

Serviços de Urbanização, Repartição de Melhoramentos Urbanos do MOPC. 

1943-1950 — Escadaria monumental para a Cidade Universitária de Coimbra: autor do 

projeto de construção, obra promovida pela Comissão Administrativa do Plano de Obras 

da Cidade Universitária de Coimbra do MOPC. 

1943 — Instalações industriais para a Electro-Arco Lda., Quinta da Quintinha, Lisboa: 

autor do anteprojeto de construção. 

[c. 1943] — Instalações industriais para a Electro-Arco Lda., Amadora: autor do projeto 

de construção, obra encomendada por Maria Manuela Pereira Rodrigues e Francisco 

Henrique Rodrigues. 

[c. 1943] — Instalações industriais para a Electro-Arco Lda, Lourenço Marques 

(Maputo), Moçambique: autor do anteprojeto, obra encomendada por Electro-Arco Lda. 
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1944 — Banco de pedra, Jardim Botânico de Coimbra: autor do projeto, obra promovida 

pela Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra 

do MOPC. 

[c. 1944] — Casa do reitor da Universidade de Coimbra: autor do projeto de construção, 

obra promovida pela Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade 

Universitária de Coimbra do MOPC. 

1944-1948 — Instalações da Standard Elétrica, Avenida da Índia, Lisboa: autor do 

esboceto (1944), bem como do anteprojeto (1945) e do projeto de construção (1945-

1948), a partir do desenho elaborado pela equipa da delegação de Madrid da Standard 

Elétrica, obra encomendada pela empresa. 

1945 — Plano Diretor de Urbanização de um bairro para sessenta casas desmontáveis 

(100 habitações) e projetos de casas-tipo, Coimbra: autor do projeto de construção, obra 

promovida pela Câmara Municipal de Coimbra. 

1945 — Frontón — centro de desportos, Algés: autor do projeto de construção — não 

executado. 

1945-1947 — Armazém de víveres da Estação de Alfarelos, Soure: autor (atrib.) do 

projeto, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1946 — Memória a Borges de Almeida, cemitério de Belas, Sintra: autor do projeto para 

a construção do monumento-mausoléu (concluído em 1946), obra encomendada pela 

Comissão Organizadora da Homenagem Póstuma ao Dr. Borges de Almeida. 

1946 — Oficinas, escritórios e sala de exposição para a “Serralharia Artística Vicente 

Joaquim Esteves” e para a assistência médica, recreio e cultura dos seus operários, 

Lisboa: autor do anteprojeto de construção, encomendado por Vicente Joaquim Esteves 

— não executado. 

1946 — Edifício dos serviços municipalizados de Lagos: autor do esboceto do projeto 

de construção, obra promovida pela Câmara Municipal de Lagos. 

1946-1948 — Jardim e monumento à memória do bispo D. Manuel de Portugal, Lamego: 

autor do projeto de construção (1946-1947), em colaboração com Francisco Franco, 
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bem como dos projetos de alteração (1947-1948), obra promovida pela Direção-Geral 

dos Serviços de Urbanização, Repartição de Melhoramentos Urbanos do MOPC. 

1946-1951 — Prédio de rendimento na Avenida da República, n.ºs 99 a 99D, Lisboa: 

autor do anteprojeto (1946), bem como do projeto de construção (1947); 

acompanhamento da execução da obra, a partir de 1948 (morte de Cottinelli Telmo), por 

Carlos Ramos, obra encomendada por Joaquim Augusto Marques (provável 

proprietário). 

1947 — Edifício de passageiros na Estação de Sintra: autor do projeto de construção, 

promovido pela Divisão de Via e Obras da CP — não executado. 

1947 — Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra: autor da primeira versão 

do anteprojeto de construção, bem como da segunda versão, promovido pela Comissão 

do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra, MOPC — não concluído. 

1947 — Instalações do Instituto Geográfico e Cadastral, Lisboa: autor do anteprojeto de 

adaptação, promovido pelo Instituto Geográfico e Cadastral, Ministério da Economia — 

não executado. 

1947 — Monumentos a D. João III, Pátio da Universidade, Coimbra: autor do projeto de 

construção, com a colaboração de Francisco Franco. 

1947 — Monumento a Duarte Pacheco, Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa: autor do 

projeto de construção, promovido pelo MOPC — não executado. 

1947-1948 — Monumento a Duarte Pacheco, Loulé: autor da primeira versão do 

anteprojeto de construção (1947), bem como da segunda versão (1948), em 

colaboração com Leopoldo de Almeida, promovido pela Câmara Municipal de Loulé — 

não executado. 

1947-1952 — Instalações para a Fábrica Barros Ld.ª na Avenida Infante D. Henrique, 

Lisboa: autor do anteprojeto (1947-1948), bem como do projeto de construção (1948-

1952); acompanhamento da execução da obra, a partir de 1948(morte de Cottinelli 

Telmo), por Veloso Reis Camelo. 

1948 — Quartel-General do Governo Militar de Lisboa: autor da segunda versão do 

anteprojeto de construção, promovido pela Comissão Administrativa das Novas 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30359
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Instalações para o Exército, Sub-Secretaria de Estado das Obras Públicas — não 

executado. 

[c. 1948] — Arranha-Céus em Entrecampos, Lisboa: autor de esboceto, promovido pela 

CP — não executado. 

1948 — Garagem Auto-Silo, Travessa da Boa-Hora, Lisboa: autor do projeto de 

construção. 

1948 — Fachadas para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra: autor do 

projeto de adaptação, obra promovida pela Comissão do Plano de Obras da Cidade 

Universitária de Coimbra do MOPC — uma das fachadas não executada. 

1948 — Urbanização da Quinta da Barbacena, Lisboa: autor do estudo de viabilidade. 

Projetos não datados: 

S.d. — Galeria São Luís, Lisboa: autor do projeto, obra encomendada pelo São Luís 

Cine. 

S.d. — Vedações para linhas férreas, Estação Marvão-Beirã, Marvão: autor do projeto 

(?), obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

S.d. — Fachada para os estabelecimentos Jerónimo Martins & Filho, Lisboa: autor do 

projeto — não executado. 

Projetos sem local: 

1932 — Casas-tipo, habitações para funcionários: autor do projeto de construção, obra 

promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1932 — Pavilhão de betão armado para venda de bilhetes, s.l.: autor do projeto de 

construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1932 — Tipo de chafariz-depósito em betão armado para venda de bilhetes, s.l.: autor 

do projeto de construção, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1932 — “Casas para o Sul”, s.l.: autor de vários anteprojetos. 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10060
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=34643
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1933 — Instalações de O Jornal, s.l.: autor do anteprojeto — não executado. 

1936-1937 — Cadeias comarcãs-tipo: autor do projeto-tipo, obra encomendada pela 

Comissão das Construções Prisionais do MOPC. 

1938 — Monumento à poetisa Maria Amélia Teixeira, s.l.: autor do projeto, com a 

colaboração de Teixeira Lopes. 

1941 — Estabelecimento Mosaicos SCIAL, s.l.: autor do projeto de construção. 

1942 — Vedações para linhas férreas, s.l.: autor das primeira, segunda e terceira 

versões dos anteprojetos, obra promovida pela Divisão de Via e Obras da CP. 

1944 — Casa Correia Guedes, s.l.: autor do projeto de construção, obra encomendada 

por Correia Guedes. 

1944-1948 — Jazigo Arrochela Lobo, s.l.: autor do projeto de construção, obra 

encomendada pela família Arrochela Lobo. 

1945 — Edifício para os emissores do aeroporto, s.l.: autor do projeto de construção. 

c. 1946 — Instalação para rádio-farol para a Standard Eléctrica, s.l.: autor do esboceto 

do projeto de construção. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO C 
Cronologia da obra de Pardal Monteiro 
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1920-1922 — Agência de Alcântara, Caixa Geral de Depósitos 

1920-1923 — Edifício de habitação, Av. da República, n.º 49, Prémio Valmor 

1922-1924 — Agência de Setúbal, Caixa Geral de Depósitos 

1923-1924 — Templo da Igreja Adventista de Lisboa, Edifício da Caixa Geral de 

Depósitos, Avenida dos Aliados, Porto 

         1924 — Hospital da Misericórdia de Sintra 

1924-1926 — Bairro de casas económicas, Caixa Geral de Depósitos 

1924-1928 — Estação Ferroviária do Cais de Sodré 

1925-1928 — Palacete Val-Flor, Prémio Valmor 

1925-1930 — Filial da Caixa Geral de Depósitos, Porto 

1926-1929 — Moradia Félix Ribeiro Lopes, Prémio Valmor 

1927-1928 — Moradia Torcato Pardal Monteiro 

1928-1930 — Moradia Isidoro Sampaio d´Oliveira, Prémio Valmor 

1929-1930 — Moradia Espírito Santo Silva  

1929-1930 — Capitólio  

1929-1936 — Campus universitário e edifícios do Instituto Superior Técnico, Lisboa 

1930-1931 — Casino do Estoril, acompanhamento de obra 

1930-1932 — Edifício da Ford Lusitana, Rua Castilho, Lisboa, Prémio Valmor  

         1931 — Avenida Palace Hotel, Lisboa remodelação 

1932-1935 — Instituto Nacional de Estatística, Lisboa  

1932-1951 — Seminário Maior dos Olivais 

1932-1933 — Moradia Pedro Manuel Pardal Monteiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ford
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1932-1935 — Moradia Casal do Mont Serrat, Estoril 

1933-1937 — Monumento ao Presidente António José de Almeida 

         1934 — Monumento ao Infante D. Henrique, Sagres, projeto 

1934-1943 — Gare Marítima de Alcântara, Lisboa  

1934-1948 — Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, Lisboa 

1934-1938 — Igreja Nossa Senhora de Fátima, Prémio Valmor 

         1935 — Hotel do Luso, projeto 

1936-1940 — Edifício do Diário de Notícias, Lisboa, Prémio Valmor 

1936-1938 — Seminário Menor de S. Paulo, Almada 

         1936— Hotel Esplêndido, Monte Estoril, projeto 

         1938 — Banco de Portugal, projeto 

1938-1940 — Pavilhão dos Descobrimentos, Exposição do Mundo Português, Lisboa 

1940-1943 — Monumento a D. João IV, Vila Viçosa 

1943-1944 — Edifício habitacional Alameda D. Afonso Henriques 

1944-1947 — Edifício habitacional Alameda D. Afonso Henriques 

1945-1947 — Edifício habitacional Sidónio Pais, Prémio Municipal de Arquitetura 

1946-1949 — Edifício habitacional Avenida da República 

         1947— Escola Profissional de Canteiros, Pêro Pinheiro 

1948-1949 — Edifício habitacional Rua Vale do Pereiro 

1948-1950 — C.I.P.C - Companhia Industrial de Portugal e Colónias 

1949-1952 — L.N.E.C – Laboratório Nacional de Engenheira Civil  

1950-1952 — Edifício habitacional Avenida Luís Bivar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gare_Mar%C3%ADtima_de_Alc%C3%A2ntara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gare_Mar%C3%ADtima_da_Rocha_do_Conde_de_%C3%93bidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_de_Not%C3%ADcias_(Portugal)


A arquitetura das estações de caminho-de-ferro em Portugal no início do século XX: quatro casos de estudo 

Ricardo Alexandre Ferreira Guerreiro                                                                                                                          209 

1950-1952 — Edifício habitacional Avenida Luís Bivar 

1950-1952 — Edifício habitacional Avenida Luís Bivar 

           S.d — Avenida de ligação do Cais do Sodré à Praça do Comércio 

1952-1958 — Edifício Mundial (Hotel Mundial), Lisboa 

1952-1959 — Hotel Tivoli, Avenida da Liberdade, Lisboa 

1954-1956 — Sorel 

1954-1962 — Edifício Praça Marquês Pombal 

1954-1959 —  Hotel Ritz  (atual Four Seasons), Lisboa  

         1953 —  Início dos projetos para a Cidade Universitária, Lisboa (Faculdade de 

Direito, Faculdade de Letras, Reitoria).          

         1953 —  Início do projeto da Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa. 
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