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APRESENTAÇÃO 

 

Arquiteto Fernando Silva 

A história e estórias do Cinema São Jorge 

 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias 

 

Este trabalho propõe-se investigar a história do projeto de arquitetura do cinema de São 

Jorge, realizado pelo arquiteto Fernando Silva, e seu enquadramento urbanístico na Av. 

da Liberdade. 

O cinema em Portugal começou a ganhar uma maior vitalidade nos anos 40, pois com 

a falência do cinema mudo na década de 30, foram criados os estúdios da Tobis, para 

iniciar a produção de filmes sonoros em Portugal. A modernização da indústria do 

cinema sonoro na década de 30, permitiu assim, a partir dos anos 40, a realização dos 

filmes memoráveis como o “Pai Tirano” de António Lopes Ribeiro, o “Pátio das Cantigas” 

do seu irmão Francisco Ribeiro, entre outros filmes. 

Com a dimensão social que o papel do cinema passou a ter no quotidiano nacional 

português, surgiu a necessidade de construir uma grande sala de cinema em Lisboa, 

tendo sido fundada em 1946 a empresa que desenvolveu o cinema São Jorge. a A 

“Sociedade Anglo-Portuguesa de Cinemas”. No ano seguinte a obra do cinema de São 

Jorge iniciava-se, passando a ser a primeira sala do género na capital. A sua localização 

foi considerada uma das zonas mais emblemática da avenida da Liberdade, local este 

abrangido por um plano de urbanização que o município desejava fazer. A câmara 

pretendia prolongar a Rua Manuel de Jesus Coelho, cruzando-a com a Av. da 

Liberdade. Esta solução implicava demolir o prédio contíguo, desenvolvendo-se o 

complexo do cinema em quarteirão, mas não foi seguida. Qual terá sido o motivo? 

Passados 3 anos foi concluída obtendo o prémio municipal de 1950. Foi realizada uma 

remodelação durante o período de 1974 a 1981 que sujeitou o cinema à subdivisão da 

principal sala por motivos de rentabilidade, acabando por perder o seu caráter 

cosmopolita que marcou uma era. 

Em 1981 o cinema foi invadido com a tecnologia VHS onde durante a década de 70 as 

primeiras cassetes Betamax no inicio tinham apenas a duração de uma hora, que ao 



 

 

 

longo desta década, foram inovando passando a ter duas horas permitindo assim a sua 

divulgação e comercialização. O cinema passava a ser muito cómodo porque se 

encontrava disponível para todos.  

No entanto as salas de cinema não terminaram como um só único lugar devido á 

inovação do cinema que passou a ser mais caseiro onde as novas tecnologias como a 

internet tornaram o cinema portátil. 

As intenções são claras, consistindo em investigar a história do projeto de arquitetura 

do cinema de São Jorge, seu enquadramento urbanístico na Av. da Liberdade e 

alterações sociais que ocorreram ao longo do tempo até aos nossos dias. 
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PRESENTATION 

 

Fernando Silva Architect 

The history and stories of the São Jorge Cinema 

 
Armando Pedro Fernandes de Barros Areias 

 
 
This work aims to investigate the history of the São Jorge Cinema architectural design, 

done by architect Fernando Silva, and its urban environment at Av. Da Liberdade. 

Cinema in Portugal started to gain greater vitality in the 40s, because with the failure of 

the silent cinema in the 30s, the studios of Tobis were created to start the production of 

sound films in Portugal. The modernization of the sound film industry in the 30s, allowed 

so from the 40s, the achievement of memorable films like "Pai Tirano" by António Lopes 

Ribeiro, the "Pátio das Cantigas" of his brother Francisco Ribeiro, between other films. 

With the social dimension that the role of cinema now has the Portuguese national daily, 

the need to build a large movie theater in Lisbon, having been founded in 1946 the 

company developed the São Jorge cinema, to the "Anglo-Portuguese Society of 

Cinemas". The following year the work of São Jorge movie was initiated, becoming the 

first of its kind room in the capital. Its location was considered one of the most emblematic 

areas of the Avenue of Freedom, the place covered by a development plan that the 

municipality wanted to do. The camera intended to prolong Manuel Jesus Coelho Street, 

crossing with the Av. da Liberdade. This solution meant demolishing the adjoining 

building, developing the cinema complex in the block, but was not followed. What have 

been the reason? After three years was completed getting the municipal award for 1950. 

a reshuffle during the period 1974 it was held in 1981 which subjected the film to the 

subdivision of the main room for profitability reasons, eventually losing its cosmopolitan 

character that marked an era. 

In 1981 the film was overrun with VHS technology where during the 70s the first Betamax 

cassettes at first had only the duration of one hour, which over the decade, were 

innovating going to have two hours allowing the disclosure and marketing . The film 

started to be very convenient because it was available to everyone. 



 

 

 

However the movie theaters did not end as one single place due to the innovation of 

cinema that has become more homey where new technologies like the Internet have 

made the portable cinema. 

The intentions are clear, consisting of investigating the history of the São Jorge Cinema 

architectural design, its urban environment at Av. da Liberdade and social changes that 

have occurred over time until today. 

Keywords: São Jorge Cinema, Fernando Silva, Social changes 

 
 

  



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1 - Rua Vítor Cordon, 19--. (A antiga "Biblioteca Nacional" mais tarde 
"Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa" no "Convento de S. Francisco 
de Lisboa"). (APS, 2012). ........................................................................................... 25 

Ilustração 2  - Rua Vítor Cordon, início do séc. XX, Gravura de J. Novaes Jr. (A 
"Academia de Belas-Artes e Biblioteca Pública" no "Convento de S. Francisco de 
Lisboa"). (APS, 2012). ................................................................................................ 25 

Ilustração 3 - Foto da época, 1900. (Cunha, 2014). .................................................... 26 

Ilustração 4 - Foto da época. (Colin, 2012). ................................................................ 27 

Ilustração 5 - Foto da época (Droste, 2002). ............................................................... 28 

Ilustração 6 - Salão-jardim Passos Manuel – Porto - Foto da época (Miguel, 2012). .. 29 

Ilustração 7 - Imagem aérea da urbanização do sítio de Alvalade, de João Faria da 
Costa. (Salgado, Lourenço, 2006, p. 53)..................................................................... 33 

Ilustração 8 - Avenida da Igreja, Lisboa, Portugal. (Franco, 2007) .............................. 34 

Ilustração 9 - Foto atual. (Leite, 2016). ....................................................................... 35 

Ilustração 10 - Foto da época. (SIPA, 2013). .............................................................. 37 

Ilustração 11 - Avenida Sidónio Pais. (Antanho, 2015). .............................................. 38 

Ilustração 12 - Plano de urbanização do sítio de Alvalade, de João Faria da Costa. 
(Salgado, Lourenço, 2006, p. 25). ............................................................................... 39 

Ilustração 13 - 1140 Exposição do Mundo Português 1940. (Dias, 1996, p. 9). .......... 41 

Ilustração 14 - Esquema tridimensional do projeto de Albert Speer. (Diário de Notícias, 
1995?, p. 28). ............................................................................................................. 44 

Ilustração 15 - O diário de notícias difundiu a notícia da agressão nazi. E já antecipava 
o trágico destino da Europa (Diário de Notícias, 1995?, p. 22). .................................. 45 

Ilustração 16 - Obras de construção dos pavilhões orientais do Mundo Português 1939. 
(Dias, cartaz de Lisboa Desaparecida volume 5 1996) Postal ilustrado da época 1935 – 
Revistida a macadame e não conhecia vestígios de estacionamento. (Dias, 1996, p. 
189). ........................................................................................................................... 46 

Ilustração 17 - DIAS, Marina Tavares - Lisboa Desaparecida - volume 2 - Panorâmica 
do vale de Alcântara-Terra – obras de canalização da ribeira de Alcântara, que hoje 
corre sob a Avenida de Ceuta (Dias, 1996, p. 75). ...................................................... 46 

Ilustração 18 - A Exposição do Mundo Português ao fundo e o Cortejo Histórico 1940, 
em primeiro plano. (Diário de Notícias, 1995?, p. 111). .............................................. 47 

Ilustração 19 - CM - Aquela maquina – “ HOJE HÁ 50 ANOS: Inaugurada a Ponte 25 de 
Abril” - 1962 - Inicio da construção da ponte  - 1966 Inauguração (Correio da Manhã, 
2016) .......................................................................................................................... 48 

Ilustração 20 - DAS CULTURAS, Marina Tavares Dias – foto da época – Viaduto Duarte 
Pacheco...................................................................................................................... 49 

Ilustração 21 - Desfile histórico na Praça do Império 1940. (Diário de Notícias, 1995?, p. 
112). ........................................................................................................................... 51 



 

 

 

Ilustração 22 - Capa da época da revista 1915. (Público, 2015). ................................ 52 

Ilustração 23 - Capa da época da revista. (Botelho 2013). .......................................... 54 

Ilustração 24 - Os três grandes em na cimeira de Yalta, Churchill, Roosevelt, Estaline. 
(Diário de Notícias, 1995?, p. 748). ............................................................................. 55 

Ilustração 25 - Postal ilustrado da época 1935 – Revestida a macadame e não conhecia 
vestígios de estacionamento. (Dias, 1996, p. 78). ....................................................... 62 

Ilustração 26 - Postal ilustrado da época 1950 – Nova margem de empedrado lisboeta 
a enquadrar o centro e, pela primeira vez, os automóveis que avançam pelo terreiro 
outrora exclusivo a peões. (Dias, 1996, p.79). ............................................................ 63 

Ilustração 27 - Projeto de 1947 – Perspetiva (Silva, 1947e). ....................................... 64 

Ilustração 28 - Foto da época. (Leite 2015a). .............................................................. 65 

Ilustração 29 - Disposição dos lugares na época. (Leite 2015b). ................................ 65 

Ilustração 30 - Foto da época. (Leite 2015c). .............................................................. 66 

Ilustração 31 - Foto da fachada principal do antigo cinema “Páthe” 2016. (Foto do autor).
 ................................................................................................................................... 66 

Ilustração 32 - Foto da época. (Leite, 2015a). ............................................................. 67 

Ilustração 33 - Foto da época. (Leite, 2015b). ............................................................. 67 

Ilustração 34 - Foto aérea da Av. da Liberdade da época. (APS, 2010a). ................... 72 

Ilustração 35 - Anteprojeto de 1947 - Planta ao nível – Superior do balcão. (Silva, 1947a)
 ................................................................................................................................... 73 

Ilustração 36 - Anteprojeto de 1947 - Secção Longitudinal. (Silva 1947b)................... 74 

Ilustração 37 - Projeto de 1947 - Perspetiva. (Silva 1947)........................................... 74 

Ilustração 38 - Anteprojeto de 1947 - Planta ao nível da plateia. (Silva 1947c) ........... 75 

Ilustração 39 - Foto tardoz do cinema de São Jorge– Rua Júlio Cesar Machado. 
(Ilustração nossa, 2016). ............................................................................................ 76 

Ilustração 40 - Escadaria de acesso ao piso 1 e R/C a partir da Rua Júlio Cesar 
Machado. (Ilustração nossa, 2014). ............................................................................ 76 

Ilustração 41 - Projeto das Telas Finais de 1950 – Corte transversal E-F. (Silva 1950a)
 ................................................................................................................................... 77 

Ilustração 42 - Projeto das Telas Finais de 1950 -  Corte Transversal C-D. (Silva 1950b)
 ................................................................................................................................... 77 

Ilustração 43 - Foyer do balcão. (Ilustração nossa, 2014). .......................................... 78 

Ilustração 44 - Vestiário. (Ilustração nossa, 2014). ..................................................... 79 

Ilustração 45 - Anteprojeto de 1947 - Planta ao nível da plateia.  (Silva 1947d). ......... 79 

Ilustração 46 - Sala de cinema, aspeto atual. (Ilustração nossa, 2016). ...................... 80 

Ilustração 47 - Instalações sanitárias femininas, aspeto atual. (Ilustração nossa, 2016).
 ................................................................................................................................... 80 

Ilustração 48 - Projeto das Telas Finais de 1950 – Planta ao nível superior do balcão . 
(Silva 1950c) ............................................................................................................... 80 

Ilustração 49 - Foto da época. (Leite 2015a). .............................................................. 81 



 

 

 

Ilustração 50 - Foto da época. (Leite 2015b). .............................................................. 81 

Ilustração 51 - Projeto das Telas Finais de 1950 -  Corte Longitudinal A-B. (Silva 1950d).
 ................................................................................................................................... 82 

Ilustração 52 - Foto da época. (Leite 2015c). .............................................................. 83 

Ilustração 53 - Foto da época. (Leite 2015d). .............................................................. 83 

Ilustração 54 - Cartaz da época. (Leite 2015e). .......................................................... 84 

Ilustração 55 - Foto da época. (APS 2010b). .............................................................. 85 

Ilustração 56 - Cartaz da época. (Santos). .................................................................. 85 

Ilustração 57 - Cartaz da época. (Santos). .................................................................. 85 

Ilustração 58 - Cartaz da época anos 60. (Portugal memória, 2016a). ........................ 86 

Ilustração 59 - Cartaz da época anos 70. (Portugal memória, 2016b). ........................ 87 

Ilustração 60 - Projeto de alteração de 1981 -  Planta. (Martins1981a). ...................... 88 

Ilustração 61 - Projeto de alteração de 1981 -  Corte Longitudinal A-B. (Martins1981b).
 ................................................................................................................................... 88 

Ilustração 62 - Cartaz da época. (Santos,a). ............................................................... 89 

Ilustração 63 - Cartaz da época. (Santos,b). ............................................................... 89 

Ilustração 64 - Projeto de recuperação de 2005 -  Alçado principal. (Egeac2005a). ... 90 

Ilustração 65 - Projeto de recuperação de 2005 -  Corte Longitudinal A-B. (Egeac2005b).
 ................................................................................................................................... 90 

Ilustração 66 - Catalogo - Chauvet-Pont-d'Arc Cave ................................................... 91 

Ilustração 67 - Foto da época do primeiro jogo de futebol na Ilha da Madeira em 1875 
(EBAS, Portalegre, 2016) ........................................................................................... 92 

Ilustração 68 - Foto da época – Grupo Português 1889. (Carvalho, 2009). ................. 93 

Ilustração 69 - Foto da época - Grupo Inglês 1889. (Carvalho, 2009). ........................ 93 

Ilustração 70 - Foto da época . (Brunakuff 2015). ....................................................... 94 

Ilustração 71 - Revista da época 1928. (Lisa Wade, 2009a). ...................................... 94 

Ilustração 72 - Revista da época 1928. (Lisa Wade, 2009b). ...................................... 94 

Ilustração 73 - Revista da época 1928. (Lisa Wade, 2009d). ...................................... 94 

Ilustração 74 - Foto da época 1940. (Sena, 2012). ..................................................... 95 

Ilustração 75 - Foto da época . (Brunakuff, 2015). ...................................................... 95 

Ilustração 76 - Foto da época da construção do metro na Av. da Liberdade. (Figueiredo, 
2016). ......................................................................................................................... 96 

Ilustração 77 - Foto da época. (Leite, 2011). ............................................................... 96 

Ilustração 78 - Foto da época. (Leite 2014). ................................................................ 97 

Ilustração 79 - Foto da época - cinematógrafo do Lumiére (Álef, 2016). ..................... 97 

Ilustração 80 - DIAS, Marina Tavares – Lisboa Desaparecida - volume 2 – a estação da 
Carris (Dias, 1977, p. 85) ............................................................................................ 99 

Ilustração 81 - Foto de uma cassete Beta Max. (Nostalgiarama, 2016). ..................... 99 



 

 

 

Ilustração 82 - Foto cassete VHS. (Euronews, 2016). ................................................. 99 

  



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 

C.I.A.M. - Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

C.U.F. - Companhia União Fabril 

D.M.P.G.U. - Direção Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística 

E.G.E.A.C. - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural 

Esp. SILVA - Espólio Arquiteto Fernando Silva 

F.C.G. - Fundação Calouste Gulbenkian 

I.S.T. - Instituto Superior Técnico 

M.O.M.A. - Metropolitan Museum of Modern Art 

M.O.P.C. - Ministério das Obras Públicas e Comunicações 

S.N.A. - Sindicato Nacional dos Arquitetos 

S.N.B.A. - Sociedade Nacional de Belas Artes 

S.N.I. - Secretariado Nacional de Informação 

S.P.N. - Secretariado de Propaganda Nacional 

U.I.A. - União Internacional de Arquitetos 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

1. Introdução .............................................................................................................. 21 

2. O início da vida e obra de Fernando Silva .............................................................. 25 

2.1. Os primeiros projetos ...................................................................................... 38 

2.2. Contextualização, Referências e Arquitetura ................................................... 41 

2.2.1. A Arquitetura em Portugal na década de 40 ............................................. 41 

2.2.2. Salas de Cinema - Obras realizadas ........................................................ 63 

2.2.2.1. Cinema S. Jorge - Prémio Municipal de Arquitetura de 1950, Lisboa 
(1947-1950)..................................................................................................... 63 

2.2.2.2. Cinema Pathé-Imperial, Lisboa (1956 - 1958) .................................... 65 

2.2.2.3. Cineteatro Luísa Todi, Setúbal (1956 - 1960) .................................... 66 

2.3. Prémios Recebidos ......................................................................................... 68 

3. Analise e critica do cinema de São Jorge ............................................................... 71 

3.1. A história do lugar ........................................................................................... 71 

4. O cinema e seu enquadramento social e político ................................................... 91 

5. Conclusão ............................................................................................................ 101 

Referências .............................................................................................................. 103 

 

  



 

 

 

 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  21 

1. INTRODUÇÃO 

Foram surgindo várias questões ao longo do meu percurso académico relativo á 

dissertação a levar a cabo. Quando começou em Portugal o cinema, a época em que o 

cinema obteve um maior peso na sociedade, o papel que a arquitetura teve no 

desenvolvimento do mesmo e qual foi a importância do cinema na arquitetura, 

consistiram como as principais motivações. 

O cinema é a forma mais eficaz de transformar e comunicar um sonho num facto a partir 

de cenários, que fazem parte de uma ideia, de um conceito.  Como uma pintura abstrata 

que nos transporta para uma realidade, diferente da nossa, e não nos limita no espaço 

nem no tempo, mas sim nos transforma. Nem tudo o que nos rodeia é físico, pode ser 

imaginário e se não o for perde o seu encanto e misticismo. Ata  

No estudo de um lugar onde espaço era materializado, transformou-se como um fio 

condutor, ou seja, numa história que nos orienta, que nos preenche um vazio. Penso 

que o cinema corre em paralelo com a arquitetura na medida em que o cinema reproduz 

um sonho ou um acontecimento que tenha ocorrido e a arquitetura materializa numa 

ideia, num conceito, numa história.  

A arquitetura não tem um início, nasceu com o homem. Mas o cinema em Portugal faz 

parte de uma longa viagem, o cinema iniciou-se quando o fotografo João Freire Correia 

filma uma curta-metragem realizada por Lino Correia O Rapto de uma Atriz. Foi então 

fundada no Porto a Invicta Film, onde se iniciou a produção nacional até ao surgimento 

do filme sonoro.  

O meu pai gostou do cinema, das artes e da literatura.  Tentou incutir na minha educação 

sempre essas três vertentes. Enquanto estudante de arquitetura sinto a presença do 

meu pai na minha vida de uma forma muito gratificante. Foi no cinema de São Jorge 

que vi o meu primeiro filme de longa metragem com o meu pai. Era 1982, tinha eu 7 

anos e como para qualquer criança, foi um dia de entusiasmo e uma aventura. Foi a 

estreia em Portugal do primeiro filme de Steven Spielberg, o “E.T. the Extra-Terrestrial”. 

O meu pai não gostou da ideia, preferia ter visto um filme de Charlie Chaplin, mas cedeu 

amavelmente à minha vontade, como aliás era característico da sua personalidade. 

Ainda me lembro da monumental fachada que carregava os anúncios dos filmes em 

exibição, logo ao principio da Avenida da Liberdade. A casa estava cheia. Recordo-me 

da majestosa escadaria entre grandiosos pilares que acediam ao hall de entrada, do bar 
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repleto de pessoas que transmitiam uma quietude e educação irrepreensíveis e o 

percurso para uma sala magnifica com largas poltronas em pele. 

Outro aspeto que me motivou a apreciar e a dedicar ao estudo a esta sala de cinema, 

foram as suas imponentes fachadas e a forma como o edifício se relaciona com a 

envolvente ou se projeta na cidade, com o acesso para as duas ruas tornando-se não 

num único edifício, mas sim em dois através da diferença de cotas que permite ter duas 

grandes entradas. Não só a articulação do espaço, a luz interior e a forma tornam este 

cinema único em Portugal, um verdadeiro ícone da arquitetura portuguesa que deve ser 

relembrado, mas também importa relembrar as suas histórias. 

Foi no último ano da Faculdade que tive a sorte de revisitar o Cinema São Jorge, uma 

vez que exercício do primeiro semestre consistia em projetar um hostel no local de um 

conjunto de edifícios abandonados nas imediações. Foi então que decidi entrar em 

contacto com o cinema de São Jorge a fim de encontrar mais informação e iniciar esta 

investigação.  

Reuni me com o Sr. Francisco Barbosa, da secção de comunicação do cinema de São 

Jorge, onde se falou sobre a historia do cinema e a forma como ele abordou a sua 

dissertação “Cinema São Jorge - O bom filho à casa torna” em 18 de Dezembro de 

2008.  

Refere o nascimento projetual do cinema de São Jorge, sua localização e topografia, 

mencionando a decadência e esquecimento no período de estagnação entre 1990 a 

2003 onde depois no espaço temporal mais atual sucedeu para o auxílio da EGEAC que 

entra em ação, ou seja, passando a tomar conta do cinema de São Jorge, realizando 

uma obra profunda de restauração e recuperação do mesmo. Foi realizada uma ultima 

recuperação e remodelação do cinema entre 2011 e 2014 na zona dos bastidores e é 

feita nas salas a substituição das cadeiras. 

De forma a transmitir o tema vi a necessidade de organizar uma pesquisa por diversos 

autores. No livro Margarida Acciaiuoli, Os cinemas de Lisboa, Um fenómeno urbano do 

século XX, analisou a forma como as salas de cinema se multiplicavam em Lisboa desde 

os cinemas de bairro como às salas memoráveis como o cinema de São Jorge. 

Descreve como antigamente o cinema era importante devido á imagem social de cada 

pessoa. Descreve o trabalho do arquiteto Fernando Silva, como importante no 

desenvolvimento da arquitetura não só no cinema bem como na habitação tendo ganho 
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em 1951 um ano depois da inauguração do cinema S. Jorge o conhecido Prémio 

Municipal de Arquitetura criado por Duarte Pacheco em 1938. 

No livro coordenado por José Neves, O lugar dos Ricos e dos Pobres no Cinema e na 

Arquitetura em Portugal, onde se discute entre arquitetos, atores, cineastas e 

realizadores o lugar dos ricos e dos pobres no cinema e na arquitetura. Foram estas e 

outras questões que levaram à realização de um ciclo de doze filmes promovido núcleo 

de Cinema da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Levanta as 

questões morais e sociais da ligação entre o cinema, a arquitetura e outras artes. 

A dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro é dedicado ao inicio da vida e obra 

de Fernando Silva, os primeiros projetos e prémios recebidos, que consiste no percurso 

académico onde permitiu promover três linguagens arquitetónicas distintas: Arte-Déco, 

Estilo Moderno e Estilo Nacionalistas “Português Suave”.  

O segundo capítulo é analisado a evolução do cinema de São Jorge ao longo dos anos, 

onde passou por várias fazes de alterações desde o início do projeto em 1947, onde se 

projetou um cinema de maiores dimensões, estando prevista uma avenida que iria ligar 

á Av. da Liberdade, prevendo assim um edifício com um grande numero de lojas, 

permitindo assim maiores receitas. Esse projeto foi anulado tendo sido criado um novo 

aditamento onde o cinema iria perder a sua importância devida á sua menor escala 

visual. Apesar de tudo o arquiteto Fernando Silva conseguiu, com grande mestria e 

agilidade ligar todos os intervenientes, tornando o cinema de São Jorge num grande 

projeto de arquitetura. 

Por fim no terceiro capitulo trato da análise do cinema do seu enquadramento social 

relativo á moda, aos acontecimentos desportivos e economia até aos nossos dias e suas 

influências na sociedade.  
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2. O INÍCIO DA VIDA E OBRA DE FERNANDO SILVA 

O Arquiteto Fernando da Silva nasceu em Lisboa, a 4 de janeiro de 1914, filho de 

António Silva de Moscavide a sua profissão era serralheiro, herdou o talento e o gosto 

pelo desenho. Matriculou-se em 4 de Agosto de 1929, com 15 anos na Escola Superior 

de Belas Artes de Lisboa.  

 

 
Ilustração 1 - Rua Vítor Cordon, 19--. (A antiga "Biblioteca 
Nacional" mais tarde "Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa" no "Convento de S. Francisco de 
Lisboa"). (APS, 2012). 

 
Ilustração 2  - Rua Vítor Cordon, início do séc. XX, Gravura de 
J. Novaes Jr. (A "Academia de Belas-Artes e Biblioteca 
Pública" no "Convento de S. Francisco de Lisboa"). (APS, 
2012). 

 
Quando Fernando Silva entrou para a Escola de Belas Artes de Lisboa, Cristino da Silva 

(1896-1976) liderava o ensino desta Instituição.  

[...] Em 1933, Cristino da Silva vencia o concurso para professor de Arquitetura da Escola 

de Belas Artes de Lisboa, cuja nova orgânica entraria em vigor no anterior, substituindo 

a de 1911, que sucedera à antiga Academia Real no ensino das belas artes[...]. (Ferreira, 

1998, p.145).  

Distinto professor, polémico pela admiração que dedicava à «moderna arquitetura 

alemã». Em Outubro de 1941 o governo nazi trouxe a Portugal uma exposição de 

arquitetura, designada, no respetivo catálogo, por "Nova Arquitetura Alemã", expressão 

que foi traduzida em português por "Moderna Arquitetura Alemã". A exposição estaria 

patente no grande salão das Belas-Artes.  

O governo de Hitler atingia na altura o seu apogeu com os avanços sucessivos ocorridos 

nas frentes de combate, parecendo invencível. O arquiteto preferido de Hitler, Albert 

Speer (1905-1981), viria a Lisboa apresentar a exposição, sendo o seu cicerone, na 

capital, Cristino da Silva, que ficaria fascinado com as mais recentes realizações da 
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arquitetura alemã. Consequentemente a sua docência, nestes anos da guerra, seria 

marcada por esta admiração, que procurou transmitir aos seus alunos. Com o desenlace 

do conflito mundial, esta admiração desvaneceu-se aos poucos, transformando-se 

numa atitude mais tolerante, sustentada pela paixão que desde sempre tinha tido pelo 

ensino e pelo exercício da arquitetura.   

O magistério de Cristino da Silva, influenciado pelo academismo francês, levou muitos 

dos alunos de Lisboa a estudar para o Porto, porque, à semelhança de Fernando Silva, 

eram atraídos pelo ensino de Carlos Ramos, que, a partir da década de 40, imprimiu um 

novo rumo a esta Instituição. De facto, Carlos Ramos reformou de modo radical o ensino 

de arquitetura na Escola do Porto. 

 

 
Ilustração 3 - Foto da época, 1900. (Cunha, 2014). 

 
Influenciado pelo pensamento pedagógico de Walter Gropius, privilegiou o contacto 

direto dos alunos com a realidade social, estimulando o enquadramento teórico de todos 

os exercícios propostos, promovendo visitas a exposições e obras em construção e 

defendendo o intercâmbio entre o ensino e a prática profissional.  

Sob a sua tutela, as provas de arquitetura são antecedidas por duas lições que levavam 

os alunos a confrontarem-se com programas contemporâneos incutindo-lhes trabalhar 
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sobre a arquitetura hospitalar, os aquartelamentos, a habitação coletiva ou os planos 

urbanísticos, enquanto fomenta o contacto direto com a prática profissional, 

promovendo a colaboração efetiva de professores e alunos da Escola do Porto em 

projetos da sua responsabilidade.  

Nas suas aulas, Carlos Ramos promoveu a liberdade de expressão dos alunos, 

ajudando os a desenvolver a sua capacidade de argumentação através da defesa das 

suas opções técnicas e formais.  

Numa atitude pedagógica muito particular, que distinguiu o ensino ministrado no Porto 

do ministrado por Cristina da Silva em Lisboa, marcada pelo lema "máxima liberdade 

com máxima responsabilidade", encorajou os alunos a seguirem os seus próprios 

caminhos entre uma diversidade de linguagens.  

De facto, o carisma das suas lições, a sua admiração por Gropius, “marcaram a direção 

de uma docência e de uma convivência que, em Lisboa, o talento inegável de Cristino 

da Silva não solidificara, logo pelas suas opções classicizantes presas à própria 

formação da École des Beaux-Arts que, em total consonância, assimilara nos anos 20 

parisienses” (Brito, 1991,p. 636-637).  

 
Ilustração 4 - Foto da época. (Colin, 2012). 
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Muitos arquitetos como Keil do Amaral(1910- 1975), Adelino Nunes (1903 - 1948), Raul 

Tojal(1899 – 1969), Nuno Teotónio Pereira (1922 – 2016) entre outros, alunos de Carlos 

Ramos, que passaram pelo seu atelier, funcionava como uma extensão da escola, 

albergando uma vasta biblioteca, difícil de conseguir em Portugal, e que, de certa forma, 

colmatava a lacuna de uma instituição escolar que tinha a sua Biblioteca encerrada e 

há vários anos desatualizada, devido à situação de guerra que se vivia na Europa e no 

resto do mundo. De facto, pouca bibliografia teórica e técnica chegava à Escola, em 

consequência do conflito mundial.  

Situação ainda agravada pelo encerramento da sua Biblioteca, o que dificultou a 

aprendizagem dos alunos que passavam a contar com os pequenos manuais 

desatualizados da Grammaire des Styles; A Moderna Arquitetura Alemã, profundamente 

divulgada pelos serviços culturais do governo nazi; a Summa Arles - História General 

de Arles, de José Pijoan; o Apollo-Historia General de las Artes Plásticas de Salomão 

Reinach; dois ou três exemplares do tratado de arquitetura, A Arte de Projetar em 

Arquitetura, de Ernst Neufert (1900-1986), que se tornaria rapidamente num best-seller 

logo após a sua primeira edição de 1936, começou por ser carpinteiro, frequentando a 

Escola de Indústria de construção de Weimar e a Bauhaus, acabada de fundar por 

Walter Gropius. Entre 1922 e 1924 segue com a Bauhaus para Dessau. 

 
Ilustração 5 - Foto da época (Droste, 2002). 
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Neufert fora demitido em 1929, parte para Berlim onde no final da lI Guerra Mundial, 

exerce como arquiteto independente. Com Albert Speer, especializa-se em construção 

estandardizada durante o conflito mundial. 

Em 1946, depois de escapar ao julgamento por colaboração nazi, Neufert é nomeado 

professor de arquitetura da Universidade de Darmstadt. Paralelamente à sua ação 

pedagógica, este arquiteto projeta uma série de infraestruturas administrativas e 

industriais. 

O livro “A Arte de Projetar em Arquitetura” ainda é hoje utilizada por arquitetos e 

estudantes de arquitetura.  

Começou a sua carreira por ser discípulo de Joaquim de Vasconcelos. Com apenas 25 

anos, em 1915, organizou a sua primeira exposição de Modemistas e Humoristas, no 

Jardim de Passos Manuel, no Porto. juntamente com Diogo de Macedo, João Lebre e 

Lima e Nuno Simões tal exposição foi acompanhada de um programa paralelo de 

conferências e serões musicais. Nesse mesmo ano publicou a sua obra “Da Ironia. do 

Riso e da Caricatura”.  

 

 
Ilustração 6 - Salão-jardim Passos Manuel – Porto - Foto da época (Miguel, 2012). 
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Em 1918, foi nomeado professor efetivo para a regência das cadeiras de História de 

Arte e Arqueologia Artística Geral e Portuguesa. Também foi fundador, juntamente com 

José Ferreira, Mendes Correia e Luís Viegas da Sociedade Portuguesa de Antropologia 

e Etnologia. Entre 1921 e 1928, dirigiu os cinco números publicados da revista Dionysos. 

Destacando-se a obra que lançou em 1924.  

O Fenómeno Religioso e a Simbólica que era um atual e valioso estudo sobre 

antropologia, arqueologia e história da arte portuguesa, expandindo-se para lá do tema 

da obra. Em 1929, publicou um estudo fundamental intitulado História da Arte 

Portuguesa, inserido na obra História de Portugal.  

Em 1939, foi nomeado diretor da Escola de Belas Artes do Porto, por portaria de 23 de 

Outubro, substituindo Marques da Silva. Mais tarde, a 16 de Novembro, assume pela 

primeira vez a presidência do conselho escolar.  

Dentro da escassa produção nacional de publicações do género, publicou em 1942, o 

1° volume da sua mais famosa contribuição literária, História da Arte em Portugal. Era, 

nessa altura, professor de História Geral da Arte (8ª cadeira), na EBAP tendo falecido 

em 1947. 

Tomando consciência desta situação, Carlos Ramos, tudo fez, para satisfazer as 

necessidades formativas dos seus alunos, emprestando-lhes “revistas, boletins, 

catálogos ou livros sobre a evolução da arquitetura e urbanismos contemporâneos” 

(Coutinho, 2001, p.267)  

A partir da reforma do ensino, de 1932, a estrutura do Curso Superior de Arquitetura foi 

composta por concursos de projetos temáticos e o importante Concurso Final para a 

Obtenção do Diploma de Arquiteto – o CODA, que rematava todo o percurso académico.   

[...]. O aproveitamento final dos cursos superiores é comprovado em concursos de 

emulação. os quais em arquitetura são seguidos por um tirocínio e urna prova final - 

concurso para obtenção do diploma de arquiteto - (GODA) - onde os alunos apresentam 

um projecto pormenorizado com a planta. alçados, os cortes e os detalhes de construção 

juntamente com a memória descritiva e os cálculos orçamentais [...]. (Coutinho, 2001, p. 

264) 

Durante os anos letivos de 1940 a 1942, Fernando Silva obteve boas classificações na 

cadeira de "Projeto de Grande Composição", das quais se destacava a nota de 20 

valores, em 1941, com o projeto de um "Hospital Regional", recebendo, como prémio, 

uma medalha.  
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O extenso programa desta cadeira, compreenderia vários projetos, variando entre o 

"Projeto de um Liceu", "Uma Rede para Iniciativa de Turismo" e "Uma Piscina de 

Recreio", onde obteve boas classificações, como seja 14, 17 e 16 valores.  

Do vasto programa de 1941, destacava-se a cadeira de "urbanismo1", não foram 

encontrados dados relativamente à sua fundação nem aos docentes que a ensinavam, 

contudo. esta cadeira, percursora da cadeira de ''Urbanologia", criada em 1945 vinha 

ao encontro dos desejos de Carlos Ramos de modificar o ensino da arquitetura e do 

urbanismo.  

De facto, em carta ao ministro da Educação Nacional, José Caeiro da Mata, Carlos 

Ramos manifestou abertamente a urgência de serem criadas cadeiras de urbanismo 

nas Escolas de Lisboa e Porto, possibilitando, deste modo. a formação de técnicos 

intervenientes na conceção e disciplina dos aglomerados urbanos e conjuntos rurais.  

A cadeira de "Urbanologia", criada posteriormente, no ano letivo de 1945-1946, obteve 

a classificação de 18 valores, com o projeto de "Uma Cidade Jardim".  

[...] A criação das cadeiras de Urbanologia e de Projetos e Obras de Urbanização nas 

Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto, em 1945, vem proporcionar aos arquitetos 

formação neste novo domínio [...]. (Lôbo, 1993, p. 39) 

Concluiu formalmente o Curso Superior de Arquitetura na Escola de Belas Artes de 

Porto a 2 de Fevereiro de 1944, obtendo a brilhante classificação de 19 valores no 

C.O.D.A., elaborado no ano anterior, com o projeto de «Um Imóvel de Rendimento para 

a Cidade de Lisboa», localizado num terreno de gaveto formado por duas importantes 

artérias na principal zona de construção da cidade de Lisboa com «sete pavimentos a 

que correspondem a cave, rés-do-chão e cinco andares».  

Tanto na E.B.A.L. como na E.B.A.P., ao longo do seu percurso académico, Fernando 

Silva cruzar-se-ia com alguns colegas, futuros arquitetos que mais tarde seriam 

profissionais de destaque: José Alexandre Gomes Bastos (1914 - ); Ruy d'Athouguia 

(1917-2007), com quem colaborara mais tarde no Conjunto da Praça de Alvalade; 

Hernâni Gandra (1914-1988); Frederico George (1915 -1994); Januário Godinho de 

                                            
1 Um ano antes da criação da cadeira de "Urbanologia" publica-se urna vasta legislação, destinada a 
regulamentar e a fomentar o urbanismo nacional: o Decreto-Lei nº 33921, de 5 de Setembro de 1944 do 
Ministério das Obras Públicas destinado a regularizar a intervenção nos aglomerados urbanos e conjuntos 
rurais; criação do gabinete de urbanização colonial através do Decreto - Lei nº 34173 de 6 de Dezembro de 
1944 do Ministério das Colónias e a Direção Geral dos Serviços de Urbanização através do Decreto - Lei 
nº 34337 de 27 de Dezembro de 1944 do Ministério das Obras Públicas. 
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Almeida (1910-1990); Viana de Lima (1913-1990); José Huertas Lobo (1914-1987); 

Artur Pires Martins (1914-); Raul Chorão Ramalho (1914-2006); Agostinho Ricca (1915-

) e José de Almeida Segurado (1913-1988).  

Mantendo ainda colaboração com Raul Lima e Carlos Ramos, instalou o seu primeiro 

atelier na Rua D. Pedro V, em Lisboa, na década de 40, tendo, ao que se sabe 

colaboradores como António Veloso, entre 1943-1947, Nadir Afonso (1920-2013) e 

Maurício de Vasconcelos (1925- 1997). 

Sob a direção de Raul Lima, Fernando Silva concluiu a 30 de Outubro de 1942, o 

tirocínio profissional de arquiteto, de harmonia com as necessidades reais da profissão, 

isto é, colaborando na preparação prática de projetos, realização de pormenores, 

elaboração de cadernos de encargos, medições, orçamentos e fiscalização das obras 

respetivas, obras essas, constituídas essencialmente pelas cadeias civis. 

A seguir a uma primeira fase de "tirocínio profissional", seguiu-se a mudança para a Rua 

do Vale do Pereira, nº 20 - 1º andar, onde fundou um segundo atelier, ainda na década 

de 40, em parceria com Faria da Costa (1906-1971), arquiteto diplomado pela ESBAL 

que seguiu para Paris, para estudar no Instituto de Urbanismo. diplomando-se, em 1935, 

como urbanista.  

De regresso à capital, trabalhou na Câmara Municipal, com quem colaborou no projeto 

do Plano de Alvalade, especificamente a Zona a Sul da Av. Alferes Malheiro, já como 

funcionário da Câmara Municipal de Lisboa onde se constituiu especialmente um 

gabinete onde trabalharam também Francisco Keil do Amaral (1910-1975) e Inácio 

Peres Fernandes (1910-1989), e onde foram elaborados os estudos para o Bairro da 

Encosta da Ajuda e para a Zona de Alvalade ambos na década de 40, e que constituíram 

no território nacional. os primeiros exemplos de um urbanismo moderno. 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  33 

 
Ilustração 7 - Imagem aérea da urbanização do sítio de Alvalade, de João Faria da Costa. (Salgado, Lourenço, 2006, p. 53). 

 
Autor do plano de urbanização de Portalegre, em parceria com Miguel Jacobetty Rosa, 

em 1942 e da Costa da Caparica em 1947. Responsável pelo projeto de prolongamento 

da Avenida da Liberdade em Lisboa em 1962. Também com Miguel J. Rosa foi autor de 

muitos dos projetos para o Bairro de Alvalade (1945-47). trabalhando com Fernando 

Silva no Plano para a Zona a Sul da Av. Alferes Malheiro. com quem venceria o Prémio 

Municipal de 1952, para uma moradia no Restelo e Plano da Faixa Marginal do Tejo 

(Moscavide Vila Franca/Seixal/Montijo). 

Mas era na Avenida António Augusto de Aguiar, nº 27- 2° andar, que, a partir da década 

de 50 e até à sua morte, em 1983, funcionou no último atelier, por onde passaram 

inúmeros colaboradores, desde arquitetos, como António Rodrigues Fernandes, Padrão 

e Antero Ferreira, Silvestre Lomba (1929-1979) e Jorge Costa (1930-?); a engenheiros 

civis, como Fernando Monjardino, Nuno Leitão Abrantes, Jaime Pereira Gomes e 

Eduardo Cansado de Carvalho e artistas como, António Duarte (1912 – 1998 ), António 

Quadros (1933 - 1994), Querubim Lapa (1925 - 2016), Augusto Gomes Martins (1910-

1976), Mário Silva (1929), Tomaz de Mello - "Tom" (1906-1990), Figueiredo 

Sobral(1926), Guilherme Camarinha (1912 - 1994), Júlio Resende (1917 - 2011), Fred 

Kradofer(1903-1968) e Fernando Conduto(1937).  
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Com o escultor Fernando Conduto iniciou uma relação de amizade, a partir de 1965, 

que se traduziu na participação regular do artista em vários edifícios, executados 

durante a década de 60 e 70, como a intervenção, já desaparecida, situada na Rua do 

Carmo, para a agência bancária do Montepio Geral, em 1967, e constituída por um 

baixo-relevo, com módulos de betão; os painéis em mosaico Evinel, para o Complexo 

Aviz, datados de 1967/1968; e o painel em aço inoxidável do mesmo ano, para o edifício 

Philips. 

De todos os colaboradores mencionados, destacavam-se os arquitetos Jorge Costa e 

Silvestre Lomba, que colaboraram em inúmeras obras de Fernando Silva. Colegas do 

curso de arquitetura, entraram para o atelier de Fernando Silva ainda estudantes, 

formando-se ambos, em 1957, na EBAL.  

Formaram, a partir da década de 60, o "núcleo duro do atelier", tornando-se 

absolutamente indispensáveis, ajudando "a construir a imagem" de inúmeros projetos, 

através, sobretudo, de belíssimas perspetivas, muitas delas assinadas por Jorge  

 
Ilustração 8 - Avenida da Igreja, Lisboa, Portugal. (Franco, 2007) 
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Costa2, método aliás muito usado por Fernando Silva e outros arquitetos da época, para 

"mostrar" ao cliente as várias soluções ensaiadas nos projetos em elaboração. 

Silvestre Lomba, colaborou assiduamente com Fernando Silva desde o seu tirocínio, 

coordenando os projetos mais importantes do atelier, dos quais se destacaram o 

desenho do teto da sala de projeção para o premiado S. Jorge (1947-1950), diversos 

edifícios de habitação multifamiliar, o Hotel Sheraton (1962-1972) e muitos outros. A sua 

colaboração estendeu-se a outros arquitetos, como Conceição Silva, Nuno Portas e 

Jorge Costa. 

 
Ilustração 9 - Foto atual. (Leite, 2016). 

 

Ao serviço das Câmaras Municipais de Almada e Cascais, foi responsável por diversos 

planos de urbanização para estes concelhos. Trabalhou para o Fundo de Fomento da 

Habitação, onde foi responsável por vários planos urbanísticos e edifícios de habitação 

a custos controlados.  

É de salientar ainda vários projetos, como as numerosas intervenções que realizou para 

as propriedades do Sport Lisboa e Benfica, e do qual foi Presidente da Comissão 

Central, a Estalagem do Muchaxo, na praia do Guincho, o Hotel Botânico, na Rua da 

Alegria, em Lisboa, e os lotes do topo poente das Torres do Restelo. 

                                            
2 De acordo com as peças desenhadas. encontradas no espólio de Fernando Silva. 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  36 

Em relação ao arquiteto Jorge Costa (1930-?), poucos dados chegaram, infelizmente 

aos nossos dias, sabendo-se apenas que, além de ser colega de curso de Silvestre 

Lomba, com o qual entraria para o atelier de Fernando Silva, cedo se tornou num dos 

seus melhores colaboradores, participando em dezenas de projetos e assinando muitas 

das belíssimas perspetivas, imprescindíveis na construção e divulgação de uma 

determinada "imagem" de arquitetura, que se queria divulgar a um conjunto de clientes, 

pertencentes na sua maioria, a um extrato social elevado.  

Concluída a sua licenciatura, na Escola de Arquitetura do Porto, em 1944, Fernando 

Silva continuou ainda a colaborar com os arquitetos Raul Lima e Carlos Ramos, a que 

se juntou a esta parceria Faria da Costa na entrada para a Câmara Municipal de Lisboa.  

De facto, os dois edifícios com que começou a sua carreira de arquiteto, se bem que 

não formalmente3, o Edifício de Habitação na Av. Sidónio Pais, nº 6, em colaboração 

com Raul Lima, em Lisboa, pelo qual recebe um precoce Prémio Valmor, em 1943, um 

ano antes de obter o seu diploma de arquiteto, no Porto, e o Conjunto dos Edifícios 

situados no gaveto entre o Forno do Tijolo e a Rua Palmira, em colaboração com Carlos 

Ramos, na mesma cidade e também do mesmo ano, são bem demonstrativos da 

importância que teve a sua formação no atelier destes dois arquitetos.  

O arquiteto Fernando da Silva diplomou-se em 1942 pela Escola Superior de Belas Artes 

do Porto.  

Os projetos ao longo dos anos foram evoluindo através de uma afirmação de uma 

estética mais moderna.  

Foi projetando edifícios de rendimento de habitação coletiva não só no nosso país com 

o edifício Miramar no Algarve (1960-1966), bem como no estrangeiro em Angola o 

edifício Pátria (1959-1965).  

O arquiteto também se envolveu na criação de novos equipamentos e edifícios de 

serviço onde colaborou com artistas plásticos no design de interiores nos Hotéis como 

o Júpiter (1960-1969) e o Sol e Mar no Algarve (1961-1966) e no complexo Aviz, em 

edifícios de escritórios como os Edifícios Philips (1964-1970) e Shell com as suas 

                                            
3 Uma vez que só receberia o seu diploma de arquiteto em 1944. 
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estações de serviço(1959-1970) em Lisboa, agências bancárias(1958-1970), o tribunal 

de Oliveira do Hospital e Cadeia Judicial (1959-1966).  

Participou em colaboração com outros arquitetos no desenvolvimento de grandes 

complexos industriais e outras fábricas entre 1951 e 1983.  

 
Ilustração 10 - Foto da época. 
(SIPA, 2013). 
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Em 1943 antes de iniciar a sua carreira de Arquiteto, Fernando Silva colaborou com 

Raul Lima num edifício de habitação para a Av. Sidónio Pais, nº6. Aqui já se explorava 

a ideia do apartamento por piso subdividido em duas áreas, uma particular e outra de 

serviços.  

 
Ilustração 11 - Avenida Sidónio Pais. (Antanho, 2015). 

 
Houve um cuidado em manter uma imagem regionalista e de espirito nacional através 

da decoração onde o seu interior é preparado para uma grande família da alta 

burguesia.  

No mesmo ano que iniciou a colaboração no atelier de Raul Lima, Fernando Silva 

projetou, em conjunto com Carlos Ramos, um imóvel de rendimento localizado no 

gaveto entre a Rua do Forno do Tijolo e a Rua Palmela. Era composto por três volumes 

principais um destinado a utilização comercial e dois a imoveis de rendimento.  

Com a experiência dos projetos já realizados por Fernando Silva, permitia continuar com 

uma linguagem formal mais depurada, patente na fachada desposada de elementos 

decorativos no edifício da Avenida Casal Ribeiro em Lisboa.  
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Participou como arquiteto camarário no projeto do plano de Alvalade na zona a Sul da 

Av. Alferes Malheiro (atual Av. do Brazil) integrado no plano diretor de 1938-1948, em 

colaboração com Faria da Costa. 

 

 
Ilustração 12 - Plano de urbanização do sítio de Alvalade, de João Faria da Costa. (Salgado, Lourenço, 2006, p. 25). 

 
Entretanto em 1952 recebeu o prémio Municipal de arquitetura pelo projeto de uma 

habitação na Encosta do Restelo em parceria com Faria da Costa, fechando assim o 

ciclo na colaboração de Fernando Silva com este arquiteto.  

O arquiteto começou a aceitar também projetos de privados, devido há diminuição de 

encomendas oficiais e em 1947 recebe a encomenda para projetar um Hospital a 

construir na Vila do Fundão Fernando Silva continua ainda a colaborar com os 

Arquitetos Raul Rodrigues Lima e Carlos Ramos, a que se junta a parceria com Faria 

da Costa e a entrada para a Câmara Municipal de Lisboa. 
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[...] O pós-guerra marca o fim do ciclo das obras públicas e o inicio de uma nova etapa 

na política económica do Estado Novo. [...] As grandes infraestruturas fundamentais ao 

desenvolvimento industrial tomavam o lugar ocupado nos anos 30 pela edificação das 

obras públicas que passam agora a um segundo plano[...]. (Tostões, 2002, p. 359-360) 

Na realidade, os dois edifícios com que começou a sua carreira de arquiteto, se bem 

que não formalmente, o Edifício de Habitação na Av. Sidónio Pais, nº 6, em colaboração 

com Raul Rodrigues Lima, em Lisboa, pelo qual recebe um Prémio Valmor em 1943, 

um ano antes de obter o seu diploma de arquiteto, no Porto, e o Conjunto dos Edifícios 

situados no gaveto entre o Forno do Tijolo e a Rua Palmira, em colaboração com Carlos 

Ramos, na mesma cidade e também do mesmo ano, são bem demonstrativos da 

importância que teve a sua formação no atelier destes dois arquitetos. 
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2.2.1. A ARQUITETURA EM PORTUGAL NA DÉCADA DE 40 

Após a década de 30, vivia-se uma época de mudança. Não só em Portugal, bem como 

em toda a Europa, havia a necessidade de criar um maior destaque nacional, rasgando 

grandes avenidas e criando novos planos urbanos de forma a demonstrar perante a 

sociedade momentos de prosperidade e de grande inovação.  

Era uma nova Europa, um novo Estado que através da grande propaganda Salazarista 

pretendia criar uma maior união cultural e social. O cinema fez parte dessa inovação, 

com a introdução de novos equipamentos, neste caso de lazer. 

 
Ilustração 13 - 1140 Exposição do Mundo Português 1940. (Dias, 1996, p. 9). 

Herdeira do “efémero modernismo” praticado nas décadas de 20 e sobretudo a de 30, 

esta geração recebeu a sua formação durante a década de 40, quando a “arquitetura 

de regime” atingia o seu auge, começando a atividade profissional no pós-guerra, 

através do qual inicia uma rutura progressiva com o estilo nacionalista então praticado 

em Portugal, ao mesmo tempo questiona os valores do Estilo Internacional à 

semelhança do que se passava na Europa, a que também não adere totalmente.  
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[...] no inicio dos anos 50 era já claro que a modernidade nas suas vertentes mais banais 

e estéreis estava superada. não só por contestações por parte dos novos arquitetos, mas 

também por algumas realizações de algumas das figuras de maior destaque durante as 

décadas de 20 e 30[...] (Almeida, 1995, p. 32) 

A ordem pública e o miraculoso equilíbrio das contas públicas eram apresentados como 

exemplos de um país que voltou a reencontrar-se consigo próprio, aceitando o que 

herdou do seu passado glorioso e que inicia. a partir dos anos 30, uma extensa 

campanha de construção de obras públicas demonstrativas disso mesmo, e que se 

prolongara até meados da década seguinte, coincidente com o final do conflito mundial, 

promovendo a arquitetura consoante as suas prioridades políticas. 

A década de 30 veio trazer um novo e vigoroso alento à arquitetura portuguesa, 

especialmente no que respeita às encomendas de Estado. De facto, o Estado Novo 

assumia o encargo de modernizar o país, rasgando novos e grandiosos edifícios em 

estilo de propaganda, que esboçavam, neste período, as primeiras linhas de uma 

arquitetura moderna. 

No final da década de 30, o Movimento Moderno manifestava sinais de crise de 

crescimento, devido essencialmente, à utilização de tecnologias não suficientemente 

experimentadas, havendo um certo esgotamento da linguagem e das premissas 

racionalistas.  

Mas foi sobretudo o contexto político que permitiu o avanço de outras correntes mais 

tradicionalistas e conservadoras. A grande variedade, na Europa, de situações 

económicas e especialmente políticas, justificou as diferentes evoluções da arquitetura 

desde essa altura.  

O difícil contexto económico-social coincidiu com a depressão económica de 1929, o 

que permitiu, no domínio político, o avanço de movimentos políticos totalitários, tendo 

Portugal os seus modelos nos regimes fascistas italiano e alemão. 

Estes movimentos procuravam sobretudo uma arquitetura mais adequada ao seu poder, 

geralmente de escala monumental, com raízes no classicismo e numa reclamada 

tradição. 

A partir dos anos 30, a arquitetura europeia vai ser controlada por elementos regressivos 

impostos pelos vários sistemas políticos totalitários. inseridos em propostas recorrentes 

aos "estilos" que melhor representassem a sua ideologia. Com a ascensão do Fascismo, 
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a partir de 1923. a Itália manteve-se dentro dos conceitos racionalistas nas obras de 

Ignazio Gardella, Giuseppe Pagano e Giuseppe Terragni. 

A expressão clássica e onírica que emergiu na Itália depois de terminada a Primeira 

Guerra Mundial - primeiro na pintura, no Valon Plastiei, movimento de cariz metafísico, 

liderado por Giorglo de Chirico, e depois em arquitetura, com o movimento "Novecento 

Clássico", iniciado pelo arquiteto Giovanni Muzio - foi ao mesmo tempo o complexo 

ponto de partida do desenvolvimento do racionalismo italiano e o Iegado da polémica 

futurista do pré-guerra.  

Na arquitetura oficial da Alemanha, três momentos se entrelaçam: a chamada Modernes 

Bauen (Arquitetura Moderna), a Neue Sachichkeit(Nova Objetividade) e o Intemational 

Style (Estilo Internacional) Considerava-se a arquitetura moderna como uma corrente 

"degenerada", indigna de representar o "novo estado", sendo rejeitada pelo nacional 

socialismo depois da sua chegada ao poder, em 1933, exceto nas ocasiões em que a 

eficiente produção industrial e as boas instalações fabris exigiam uma abordagem 

funciona lista.  

A questão do estilo apropriado para a "revolução social" de Hitler não podia ser resolvida 

como na Itália ou na Rússia pela adoção de um padrão único a ser utilizado em várias 

ocasiões. O regime de Hitler procurou satisfazer o desejo popular de uma arquitetura 

que fosse demonstrativa da segurança psicológica que o novo regime oferecia à 

população face ás anteriores convulsões políticas, sociais e económicas que haviam 

minado anteriormente a sociedade alemã.  

[...]. À medida que as ambições e o poder do partido iam crescendo, o Luipoldhain 

tornava-se pequeno. Por isso já nos princípios de 1934, encomendou-se ao arquiteto 

Albert Speer o seu primeiro projeto importante para o “führer”. As obras começaram 

imediatamente. Demoliram a estação de carros elétricos, um campo de desportos e 

courts de ténis. Deste modo aumentou-se o estádio num terço, proporcionando um 

espaço suficientemente grande para manobras militares, desfiles e reuniões políticas. A 

capacidade total era de 400000 pessoas – quase quatro vezes mais que o Estádio da 

Luz. [...] (Diário de Notícias, 1995?, p. 29) 
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Ilustração 14 - Esquema tridimensional do projeto de Albert Speer. (Diário de Notícias, 1995?, p. 28). 

 
A nova arquitetura, composta de fachadas desprovidas de ornamentos, com as suas 

linhas direitas, as extensas colunatas paralelas, criadoras de espaços sequenciais 

imensos. revestiam estas concretizações de "carácter militar" perfiladas á passagem de 

multidões frenéticas que as preenchiam e lhe davam sentido, constituindo-se como 

cenário perfeito para a grande encenação do regime hitleriano. 

[...]. Em Julho de 1936 melhorou-se o aspecto decorativo do Zeppelinwiesse tapando a 

fachada da nova tribuna, de 25 metros de altura e 400 de comprimento, com mármore. 

O fundo do cenário central era composto por 170 colunas de pedra. Ao longo da tribuna 
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instalaram-se 34 torres com seis mastros de bandeiras em cada uma. A superfície do 

campo de desfile era de 295 por 265 metros. [...] (Diário de Notícias, 1995?, p. 29). 

 

 
Ilustração 15 - O diário de notícias difundiu a notícia da agressão nazi. E já antecipava o trágico destino da Europa (Diário de 
Notícias, 1995?, p. 22). 

 
A evolução interna da arquitetura em Portugal não dependia única e exclusivamente da 

vontade do regime, mas sofre dos acontecimentos internos, nomeadamente, a 

revolução nacional conservadora de 1926 e a ativação da arquitetura do Estado Novo 

através da influência de Duarte Pacheco na extensa obra do regime marcada pela 

influência Italiana e a Exposição do Mundo Português ocorrida em 1940. 
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Ilustração 16 - Obras de construção dos pavilhões orientais do Mundo Português 1939. (Dias, cartaz de Lisboa Desaparecida 
volume 5 1996) Postal ilustrado da época 1935 – Revistida a macadame e não conhecia vestígios de estacionamento. (Dias, 1996, 
p. 189). 

 
Ilustração 17 - DIAS, Marina Tavares - Lisboa Desaparecida - volume 2 - Panorâmica do vale de Alcântara-Terra – obras de 
canalização da ribeira de Alcântara, que hoje corre sob a Avenida de Ceuta (Dias, 1996, p. 75). 
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Ilustração 18 - A Exposição do Mundo Português ao fundo e o Cortejo Histórico 1940, em primeiro plano. (Diário de Notícias, 
1995?, p. 111). 

 
No final da década de quarenta, a maior liberdade de ensino da faculdade de arquitetura 

do Porto liderada por Carlos Ramos permite a abertura a novas correntes arquitetónicas 

vindas de fora, beneficiando Fernando Silva deste quadro cultural, como acima já 

referido.  

Na faculdade de Arquitetura e Belas Artes de Lisboa, não havia essa mesma liberdade, 

pois a mesma estava mais próxima do poder central, tendo criado regras restritas e 

fixando-se numa arquitetura populista e nacionalista, filiada na arquitetura clássica.  

De facto, esta segunda geração vai abrir um caminho percursor para o desenvolvimento 

da arquitetura moderna portuguesa4, através da ação que desenvolve não só a nível 

dos projetos realizados nos ateliers particulares, mas também nas escolas, câmaras 

municipais e demais instituições públicas localizadas na metrópole e diversas colónias 

portuguesas, realizando conferência, escrevendo importantes textos de divulgação e de 

crítica em publicações da especialidade e fomentando a realização de duas iniciativas 

fundamentais, como o I Congresso Nacional de Arquitetura, realizado em Lisboa, em 

                                            
4  Este tema encontra-se mais desenvolvido no livro de Nuno Portas, Arquitectura(s) História e Crítica, 
Ensino e Profissão,  2005, p.144 á p.157. 
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1948, e o inquérito à Arquitetura Popular em Portugal, realizado na década seguinte, 

entre 1955 e 1960, e publicado em 1961. 

 
Ilustração 19 - CM - Aquela maquina – “ HOJE HÁ 50 ANOS: Inaugurada a Ponte 25 de Abril” - 1962 - Inicio da construção da 
ponte  - 1966 Inauguração (Correio da Manhã, 2016) 

 

Eram visíveis, no trabalho destes arquitetos, influências bastantes diferentes. Alguns, 

enveredaram por caminhos mais experimentais ou percursores, em que a obra de autor 

(“Os autores, desta vez. dificilmente serão os mesmos, demarcando-se em territórios 

aparentemente antagónicos, os modernos e os revisionistas, os nacionalistas e os 

organicistas, os internacionalistas e os regionalistas, desta vez «críticos», definindo-se 

em consciência aquilo a que podemos chamar uma arquitetura de autor” (Tostões, 1998, 

p. 41)) progride sobretudo através da experiência individual, entre a modernidade e a 

tradição, que a geração formada ao longo da década protagonizará como reação a um 

moderno “decadente”, indo ao encontro das verdadeiras raízes plurais da arquitetura 

popular, encontradas sobretudo através do inquérito realizado, por todo o país, na busca 

das “verdadeiras” raízes da arquitetura popular portuguesa. 

[...]pioneiros de uma renovação, pioneiros de uma aproximação que não é modernista 

nem radicalmente moderno. Isto é, uma geração da terceira geração que reinicia o 

processo de relação com o contexto sem medo da história. Que, ao contrário dos 

modernistas de 20-30 e dos radicais modernos da primeira metade de 50. Sabem tirar 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  49 

estímulo da topografia renunciando a uma artificial abstracção[...]. (Tostões, 2002, p.762-

763) 

 
Equilibradas as finanças a situação económica permitia ao Estado Novo gastar em 

obras públicas, que deveriam corresponder a uma visão ampla, grandiosa e 

anunciadora dos dez anos de prosperidade que Salazar esperava alcançar após dez 

anos de reconstrução.  

Consequentemente, assiste-se ao despontar de uma arquitetura que sofre modificações 

e evoluções, celebrando os vários momentos da existência do governo.  

 
Ilustração 20 - DAS CULTURAS, Marina Tavares Dias – foto da época – Viaduto Duarte Pacheco 

 

Por outro lado, são vários os fatores externos, que ajudam à consolidação de toda uma 

linguagem arquitetónica, tais como a Exposição da Moderna Arquitetura Alemã, ocorrida 

em Lisboa, em 1941, a crise dos C.I.A.M. na década de 50, Exposição da Arquitetura 

Brasileira realizada em Nova Iorque, no M.O.M.A., em 1943 e o final da II Guerra 

Mundial.  

Não tardaram as críticas ao Modernismo, ganhando força o movimento da “casa 

portuguesa”, com Raul Lino (1879-1974) a liderar o culto pelo Romantismo alemão. Com 
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este arquiteto, retomam-se os modelos da casa tradicional portuguesa, ainda que 

interpretados de uma forma mais cenográfica e estilística. 

À medida que aumentava a autoridade do regime, também a arquitetura tendia a 

adequar-se às necessidades impostas por uma política totalitária, pelo que evolui, 

adquirindo um novo sentido cenográfico com influências historicistas e regionalistas, 

mas sem preocupações de enquadramento estético sempre baseada numa 

monumentalidade adequada às aspirações do regime português, que atingiu o seu 

apogeu com a Exposição do Mundo Português de 1940, em que passa a obedecer a 

um novo formulário de cariz nacionalista.  

[...]. Lisboa foi capital da História nos cinco meses que mediaram o dia 2 de Julho e 2 de 

Dezembro de 1940. A cidade viu tremularem no alto dos pavilhões todas as bandeiras 

que alguma vez possui; a da fundação com a cruz azul, a de D. Afonso III quando se 

juntara o Algarve ao Reino, a de D. João I que trazia todas as promessas de uma dinastia 

nova, a dos Descobrimentos esmaltada pela Cruz de Cristo, a da Restauração com as 

armas reais. [...]. (Diário de Notícias, 1995?, pag. 111) 

Assim, desde a sua instauração, o Estado Novo vai consolidar a sua política 

intervencionista através da elaboração de um programa ideológico e cultural, que 

atingirá o seu auge com esta exposição comemorativa do duplo centenário da Fundação 

e da Restauração de Portugal, ano em que a Europa e em breve o mundo se 

encontraram no início de um conflito mundial que duraria cinco anos do qual o país sairia 

ileso, encontrando uma conveniente neutralidade, que serviria para fortalecer a 

autonomia política e económica do nosso país e dos territórios coloniais. 

[...] “os deveres da nossa aliança com a Inglaterra —que não queremos eximir-nos a 

confirmar em momento tão grave— não nos obrigam a abandonar nesta emergência a 

situação de neutralidade. O Governo considerará como o mais alto serviço ou a maior 

graça da Providência poder manter a paz para o povo português e espera que nem os 

interesses lhe imponham comprometê-la.” [...]. (Diário de Notícias, 1995?, pag. 32) 
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Ilustração 21 - Desfile histórico na Praça do Império 1940. (Diário de Notícias, 1995?, p. 112). 

 

A apoteose do discurso nacionalista durante a exposição foi fortemente influenciada 

pelas premissas dos regimes totalitários europeus, mas libertada das angústias de um 

conflito que decorria no resto do mundo.  

A arquitetura, afirmando-se como expressão da capacidade realizadora do Estado 

Novo, tendeu, sobretudo a partir de 1938, a transmitir os seus valores de autoridade, 

disciplina e ordem, nacionalidade, família e terra, instituindo-se como um instrumento 

de propaganda, à semelhança do que se passava com os outros regimes extremistas 

europeus, que, mesmo assim, produziram obras de inegável qualidade e arrojo técnico, 

sustentado pela próspera industria do aço, como seria o caso alemão. 

A Oliveira Salazar, como presidente do concelho, juntaram-se, para além do engenheiro 

Duarte Pacheco, António Ferro (1895-1956) jornalista e literato, saído das fileiras do 

modernismo. Este foi nomeado por Salazar para a chefia do Secretariado de 

Propaganda Nacional, mais tarde Secretariado Nacional de Informação - funções que 

exerceu sem nenhuma interrupção durante década e meia.  

Existia na sua biografia dois traços: o convívio com a geração do chamado modernismo 

português de cujo órgão, a revista literária Orfeu de 1915, foi editor; e das entrevistas 

que realizou. 
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Ilustração 22 - Capa da época da revista 1915. (Público, 2015). 

 
Como repórter internacional, aos lideres dos movimentos fascistas espalhados pela 

Europa o Secretariado de Propaganda Nacional (S.P.N.), criando em 1933 e 

transformando em 1944 no Secretariado Nacional de Informação.  

A Cultura Popular e Turismo, são duas criações atribuídas a António Ferro, que 

funcionavam como instrumentos onde Salazar mantinha, para controlar culturalmente o 

seu modelo governativo.  

De forma persistente, António Ferro, foi transformando ao longo de 16 anos uma 

estrutura inicial muito prosaica numa verdadeira máquina de propaganda e controlo das 

atividades informativas, culturais e artísticas no plano nacional e internacional. Para 
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poder funcionar, essa máquina tornou habitual a encomenda pública de trabalho a 

artistas. A sua própria natureza implicou profundas transformações nos processos 

Criativos.  

Defendia um "estado intervencionista que guiasse a sociedade e protegesse a arte, 

fazendo-se rodear de amigos e companheiros do movimento modernista que o 

acompanhavam desde os tempos do Orfeu, entre os quais se contava Almada 

Negreiros. Foi com a colaboração destes que pôs em prática a sua "política do espírito”.  

Política do Estado a favor da cultura, cujos objetivos eram a criação de uma arte 

nacionalista e o aprimoramento dos padrões estéticos da sociedade onde António Ferro 

defendia com veemência no discurso pronunciado a 23 de Março de 1935, no banquete 

comemorativo da I Exposição de Arte Moderna na S.N.B.A. em que colaboravam Estado 

e artistas.  

Foram, assim, por si incentivados os estudos e exposições ligados à cultura popular 

(via-se o povo como o maior artista português), ao seu folclore e etnografia Orientação, 

aliás, seguida pelos regimes alemão e italiano, produzindo-se nesta época algumas 

publicações de qualidade como a Revista Panorama, que registou fotograficamente um 

país eminentemente rural Comissário da Exposição Internacional de Paris (1937), da 

Exposição Internacional de Nova Iorque e S Francisco (1939) e Secretario Geral da 

comissão Executiva das Comemorações do Duplo Centenário (1940).  
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Ilustração 23 - Capa da época da revista. (Botelho 2013). 

 

Homens de ação de Salazar, seriam eles que através de ações culturais e de 

propaganda, da concretização de um vasto programa de obras públicas e da criação de 

instrumentos de controlo das obras particulares, dariam forma à imagem do regime, 

levando a cultura ao encontro das ideias de Salazar, ligadas à identidade de Portugal e 

à glorificação do passado histórico. 

Duas figuras complexas, ambíguas, possuidoras de uma imensa capacidade de 

trabalho, constituíram também uma das muitas encruzilhadas do regime salazarista. A 

busca obsessiva de uma arte "genuinamente nacional", que António Ferro perseguia, 

chegava agora também à arquitetura.  
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O afastamento de António Ferro do S.N.I., em 1949, veio dar origem ao declínio da sua 

"política do espírito", devido essencialmente a dois fatores: a crise ocorrida na sociedade 

portuguesa, com as primeiras revoltas do Partido Comunista, em 1943; e a vitória dos 

Aliados, em simultâneo com a emergência económica e cultural dos Estados Unidos, 

que rapidamente ascende, no panorama internacional, como a grande potência 

dominadora. 

Deste modo, no período do pós-guerra, renascia uma forte vontade realista de busca de 

valores contemporâneos e autênticos, como reação às convenções e estereótipos 

anteriormente vigorantes nos regimes totalitários. Face a este panorama, António Ferro 

deixa patentes as suas fragilidades e ambiguidades, bem como a sua incapacidade de 

construir um discurso convincente, com diretrizes bem definidas, e de englobar as novas 

vanguardas que começavam a surgir no pós-guerra europeu. 

[...]Portugal vivia nos anos que se seguiram, ao final da Segunda Guerra (1939-1945), 

um clima arquitetónico que era fundamentalmente diferente daquele que se vivia na 

Europa[...]. (Rogério Vieira de Almeida, 1995, p. 30) 

 
Ilustração 24 - Os três grandes em na cimeira de Yalta, Churchill, Roosevelt, Estaline. (Diário de Notícias, 1995?, p. 748). 

 
Ao período de euforia construtiva do decénio de 30, que levou à edificação de um 

elevado número de obras públicas por todo o país, ao fim da II Guerra e à 
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democratização dos regimes totalitários, segue-se a contestação ao regime de Salazar, 

que se torna cada vez mais evidente, obrigando-o a seguir um novo rumo. 

[...]. Com o rodar dos anos 50, era cada vez mais difícil ao Regime reprimir o surto de 

obras de expressão catual, afirmativas de vários quadrantes culturais, mas sempre 

rompendo com o estilo oficial [...]. (Zevi, 1973, p. 738) 

 
Assim, a crise política no seio do regime veio a forçar o uso de medidas eficazes que 

levam ao seu endurecimento através do uso da máquina de propaganda e do exercício 

do poder governativo, por forma a fazer frente à agitação crescente que se começa a 

sentir nas várias áreas opositoras da sociedade portuguesa, em especial das classes 

artísticas e intelectuais que começam a reivindicar uma outra sociedade, materializada 

numa nova consciência social e na abertura aos ventos progressivos que vinham das 

reconstruções  forçadas de uma Europa devastada pela guerra.  

[...]. Pelos anos 30-40, Duarte Pacheco e António Ferro foram os expoentes do regime 

de renovação de um clima cultural onde a arquitetura tinha um espaço e os arquitetos 

(...) beneficiaram de um reconhecimento oficial, se bem que ténue. Com a nova geração 

que implantou as ideias do movimento moderno, deu-se um salto qualitativo na 

capacidade de reivindicação a partir de um esforço teórico doutrinário de âmbito 

disciplinar, que se aliava á atitude cada vez mais crítica da intelligentsia relativamente 

ao regime político. [...]. (Tostões, 1998, p.135) 

 
Com a derrota dos regimes totalitários europeus, ocorrida no desenlace da II Guerra 

Mundial, o entendimento da arquitetura sofreu uma grande viragem, traduzida na 

materialização de novos modos e hábitos de vida. 

Por outro lado, o Movimento Moderno, depois do conflito mundial, entra em crise. Os 

seus princípios de base vacilavam e novas propostas começavam a ser fermentadas no 

seio de "novas" formas de pensar a arquitetura, voltada para a reconstrução de um 

mundo devassado, em que nada irá voltar a ser como dantes.  

A arquitetura sofria, então, um abalo que veio a conduzir na procura de uma maior 

expressividade, fragmentando-se em novas propostas e reclamando soluções a que o 

Movimento Moderno não conseguira dar resposta.  

Para os produtores da arquitetura modernista, a Exposição do Mundo Português de 40 

tinha sido um primeiro campo de outras experiências. E, até pelo menos ao final dessa 
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década, o conceito de tradição, sinónimo de "reaportuguesamento", instalou-se em 

todos os ateliers do país. 

[...]O "horrível estilo de Corbusier", como lhe chamava Júlio Dantas ainda em 1936. tinha 

os seus dias contados. Os arquitetos visivelmente gorados nas suas expectativas 

acabaram por aceitar o inevitável e defendiam-se justificando-se no constrangimento das 

encomendas ou nas imposições do gosto do orçamento do Estado. [...]. (Acciaiuoli, 1998, 

p.31) 

A geração seguinte à dos decénios de 20 e 30 surge como herdeira da atividade 

dinâmica e empreendedora do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, o 

mesmo incluía os sectores dos Monumentos Nacionais (criados em 1929), Serviços 

Hidráulicos e Elétricos, Estradas, Correios e Telégrafos, Porto de Lisboa, Caminhos de 

Ferro e Hidráulica Agrícola.  

Mais tarde, foi criada a Direção Geral dos Serviços de Urbanização (1944). Teve 

algumas alterações de designação e de conteúdos, mudando o seu nome para 

Ministério das Obras Públicas, em 1946 até 1974.  

Manteve-se como uma área do governo dotada de intensa catividade na realização de 

obras enquadradas e potenciadas pela propaganda estatal (como a Exposição "15 anos 

de Obras Públicas", realizada no I.S.T, em 1948). O seu apogeu coincide com o período 

de chefia de Duarte Pacheco que vai desde 1932 até à sua morte, em 1943. através da 

sua atuação enérgica dentro deste ministério, que promoveu a construção de várias 

obras por todo o país. Em 1946 seria designado por Ministério das Obras Públicas onde 

os “anos 40 são também os anos da consolidação do centralismo administrativo e da 

construção dos grandes ministérios - o das Finanças e o do Interior mas também o das 

Obras Públicas, herdeiro do prestigio de Pacheco” (França, 1982, P.40), e da figura 

tutelar do Engenheiro Duarte Pacheco, que “protagonizou do modo mais evidente e 

emblemático a política de afirmação do Estado Novo revelando a história do próprio” 

(Tostões, 2002, p. 191). 

Duarte Pacheco nasceu em Loulé, a 19 de abril de 1899 e morreu em Setúbal a 16 de 

novembro de 1943, quando o seu carro se despistou perto de Vendas Novas, na vinda 

para uma reunião do Conselho de Ministros depois de ter visitado obras em Vila Viçosa. 

Em 1923, forma-se em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico (I.S.T.) 

de Lisboa, onde se tornava professor ordinário e diretor interino, em 1926.  
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A 10 de Agosto de 1927, tornava-se seu diretor efetivo, e nesse mesmo ano, inicia as 

diligências para a construção de um novo edifício no Arco do Cego, já que o velho 

casario da Boavista era de todo acanhado e obsoleto. 

A sua intervenção como ministro da Instrução, apesar de ocorrer durante escassos 

meses devido à instabilidade governamental que caracterizou esse período, resultou na 

regulamentação do ensino liceal, na organização do ensino artístico e na remodelação 

do ensino universitário. Volta ao Técnico como diretor, tendo ocasião de concretizar o 

projeto, entregue ao arquiteto Pardal Monteiro. das novas instalações do Instituto 

Conjunto monumental que marcou o arranque do período das grandes obras públicas. 

No ano de 1928, Duarte Pacheco torna-se presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

sendo, mais tarde, convidado para ministro do Governo, passando a ocupar a pasta de 

Ministro da Instrução Pública.  

Nesse mesmo ano, sob a sua orientação dava-se inicio à construção dos edifícios do 

I.S.T. em Lisboa, construindo-se aquele que viria a ser o primeiro Campus Universitário 

português. Mais tarde, abandona as funções ministeriais e regressa ao I.S.T., onde 

permanece até 1932, altura em que volta a ser convidado por Salazar. Que admirava o 

seu carácter, para o Governo, assumindo agora a pasta de Ministro das Obras Públicas 

e Comunicações. 

A partir desse momento começava verdadeiramente a sua fulgurante carreira como 

estadista. Em 1933, Duarte Pacheco inicia uma profunda modernização dos serviços 

dos Correios e Telecomunicações por todo o país neste mesmo ano, nomeia uma 

Comissão Técnica para estudar e elaborar um plano que pudesse levar a construção de 

uma ponte sobre o rio Tejo, ligando Lisboa, zona do Beato, ao Montijo. Chega mesmo, 

no ano de 1934, a propor a construção de uma ponte rodoferroviária, em Conselho de 

Ministros.  

É autor de projetos dos "novos Bairros Sociais'' de Alvalade, Encarnação, Madredeus e 

Caselas, em Lisboa Mandou construir a primeira autoestrada Lisboa-Vila Franca do Xira 

Projetou a atual Av. de Roma, em Lisboa, da forma como ainda hoje permanece, do 

ponto de vista imobiliário. 

Ao longo da sua carreira. quer como professor ou estadista, Duarte Pacheco promoveu 

e revolucionou o sistema rodoviário de Portugal, para além das inúmeras construções 
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de obras públicas que mandou executar, tais como a marginal Lisboa-Cascais, o Estádio 

Nacional e a Fonte Luminosa, em Lisboa.  

Dotado, o Ministério. das verbas necessárias. devido ao programa de saneamento 

financeiro realizado por Salazar, logo se inicia um vasto conjunto de obras 

impulsionadas por este ministro: os edifícios da Casa da Moeda e da Estatística; o 

aeroporto de Lisboa: o Parque Florestal do Monsanto, a estrada marginal para Cascais, 

o Estádio Nacional e a respetiva autoestrada, recebendo o viaduto o seu nome; liceus 

e escolas por todo o país; obras portuárias; e monumentos nacionais. 

Para tudo isto, recorreu a processos expeditos e expropriou terrenos ao abrigo de 

legislação especial, que lhe valeu a oposição de muitos, acabando por ser demitido do 

governo, por Salazar, em 1936. Volta ao governo dois anos mais tarde, em 1938, pois 

com a aproximação das celebrações do Duplo Centenário de 1939-40, Salazar não 

podia prescindir dos seus serviços.  

Lançava-se, então, na grande tarefa de tornar Lisboa digna de ser capital do Império. 

Em primeiro lugar, encarrega o urbanista Ftlenne de Grõer de traçar o Plano de 

Urbanização e de Expansão de Lisboa, trabalho que viria a orientar todas as obras na 

capital e muito especialmente o processo de expropriação sistemática de terrenos que 

abrangeu um terço do território de Lisboa e de que ainda hoje se colhem os benefícios.  

Logo a seguir veio o Plano de Urbanização da Costa do Sol, com a criação de um 

gabinete próprio sob a direção do arquiteto urbanista Alfred Agache, e depois o plano 

de reabilitação e valorização da zona marginal de Belém, envolvendo a encosta do 

Restelo. Posteriormente, com Duarte Pacheco afastado do Ministério das Obras 

Públicas entre os anos de 1936 e 1938, Agache ausentava-se do país. 

Em 1938, quando Duarte Pacheco regressava ao Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações, a escolha de um novo urbanista-arquiteto recai sobre Étienne De Grôer, 

antigo colaborador de Agache.  

O novo abastecimento de água a Lisboa a partir das lezírias do Tejo e coroado 

simbolicamente com a fonte monumental na Alameda D. Afonso Henriques deveu-se 

também ao seu impulso. 

Prolongou-se a Av. Almirante Reis até à Praça do Areeiro, para a qual Cristino da Silva 

projetou um conjunto de edifícios com fachadas inspiradas no séc XVIII, que veio a 
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constituir o modelo para o chamado "português suave", estilo com o que o Estado Novo, 

a partir de 1940, marcou a sua arquitetura. 

É neste ano que se realiza a Exposição do Mundo Português, sob a dinâmica orientação 

de Duarte Pacheco. Para contornar o lento processo burocrático do Estado, Duarte 

Pacheco criou uma série de comissões de obras e delegações dedicadas a sectores 

específicos. 

A política empreendedora deste departamento estatal foi sustentada por uma 

emergente política de fomento económico e combate ao desemprego. Aplicando o 

princípio de que o Estado pode combater, em obras de utilidade coletiva, uma grande 

parte do desemprego, apontava-se o cruzamento entre uma política de obras públicas 

e o combate aos efeitos da crise da bolsa de 1929, através da criação do Fundo de 

Desemprego.  

[...]A 30 de Setembro de 1932, o Decreto lei Nº 21.699 promulga um diploma que institui 

efetivamente o chamado Fundo de Desemprego, “espécie de saco-azul entregue ao 

Ministério das Obras Públicas”, e que mediante um sistema de comparticipações vai 

impulsionar os melhoramentos locais, enquanto centraliza essas ações pelo próprio 

mecanismo que põe em prática[...]. (Brito, 1991, Vol. 1 p. 411)  

Foi também fundamental, a publicação da Lei da Reconstituição Económica5, que 

formalizava a política de fomento das obras públicas, prevendo o cumprimento de um 

Programa ao longo de 15 anos (1936-1950), subsidiado pelo Estado e inserido no 

âmbito do "ressurgimento" económico do país. 

Nos trabalhos desenvolvidos na década de 30, considerada a "década de ouro" da 

construção em Portugal surge a ocasião para o envolvimento dos técnicos portugueses, 

colocando em evidência tanto as componentes técnico-construtivas desses edifícios, 

como a complementaridade disciplinar entre engenheiros das várias especialidades e 

arquitetos. 

[...]O ano de 1938 marcou na história da Cidade de Lisboa, o inicio de uma época de 

intensa e fecunda atividade municipal no campo da urbanização. [...]. (C.M.L., 1948, p.5), 

Tal facto deveu-se, em parte, ao auge atingido pelo Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações (M.O.P.C.) entre os anos de 1932 e 1943, através da dinamização 

                                            
5 Lei 1914, de 24 de Maio de 1935. 
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imposta por Duarte Pacheco, que criou uma organização destinada a construir diversas 

redes de equipamentos por todo o país. 

Para tal, baseou-se num método de projeto que canalizou a intervenção das diversas 

comissões e dos diversos técnicos intervenientes que constituíram a orgânica do 

ministério e que terá sido o principal fio condutor das propostas apresentadas.  

Juntamente com o M.O.P.C., que funcionava como órgão centralizador de funções dos 

restantes ministérios e respetivos ministros, que tinham igualmente uma ação 

fundamental na definição das linhas de atuação por todo o território nacional, criaram-

se diversas instituições que obrigaram à construção de edifícios centrais e de apoio 

regional e local. 

Através de uma política estrategicamente organizada, foi possível a criação de uma rede 

de equipamentos dominada pelo M.O.P.C, que canalizava para si todos os restantes 

ministérios. 

Esta política das Obras Públicas, delineada por Salazar e Duarte Pacheco, fazia parte 

do "Plano de Reconstituição Económica" calendarizado e orçamentado para os 15 anos 

seguintes.  

Nesta estratégia desempenhava um papel fundamental o Fundo do Desemprego que 

deveria financiar as obras dos melhoramentos locais, compensando os municípios pela 

centralização política da nova organização do estado e empregando a população 

carenciada.  
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Ilustração 25 - Postal ilustrado da época 1935 – Revestida a macadame e não conhecia vestígios de estacionamento. (Dias, 1996, 
p. 78). 

 
Era também neste contexto, que em 1934 se fixava a obrigatoriedade de se elaborarem 

planos gerais de urbanização para todas as sedes de concelho, tendo se iniciado o 

processo pela criação, em 1938, da "Comissão de Fiscalização dos Levantamentos 

Topográficos Urbanos». Gonçalo Canto Moniz, «Arquitetos e Políticos. A arquitetura 

institucional em Portugal nos anos 30». 
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Ilustração 26 - Postal ilustrado da época 1950 – Nova margem de empedrado lisboeta a enquadrar o centro e, pela primeira vez, 
os automóveis que avançam pelo terreiro outrora exclusivo a peões. (Dias, 1996, p.79). 

2.2.2. SALAS DE CINEMA - OBRAS REALIZADAS 

 

Fernando Silva autor de um elevadíssimo número de projetos para edifícios de grande 

dimensão, como complexos industriais ou edifícios de apartamentos em conjuntos 

urbanos, são todos estes referenciados pela simplicidade das formas. Foi o autor da 

obra do Cinema São Jorge, Lisboa (1947-1950) e são de assinalar Cinema Pathé-

Imperial, Lisboa (1956-1958) e o Cine Teatro Luísa Todi, Setúbal (1956-1960). 

Na mesma linha de ação do Cinema S. Jorge, mas já sem a mesma soltura executada 

ao longo da década de 50, a remodelação competente dos cinemas Lys, Alvalade e 

Pathé-Imperial e construi em Setúbal, o cineteatro Luísa Todi, na avenida com o mesmo 

nome. 

2.2.2.1. CINEMA S. JORGE - PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA DE 

1950, LISBOA (1947-1950).  

Entendidos como grandes equipamentos coletivos de cultura e lazer urbano, ao longo 

dos finais dos anos 40 e princípios do decénio seguinte, diversos cinemas eram 

inaugurados em Lisboa marcados pela sua “monumentalidade” e cosmopolitismo, que, 

neste caso, iria beneficiar a sua arquitetura. 

A encabeçar os grandes equipamentos coletivos construídos nos finais dos anos 40, na 

capital surge o edifício Cinema S. Jorge, projetado em 1947 e inaugurado em 1950. 

Este, de assinalável presença, construído na Av. da Liberdade, em frente ao Tivoli, é 

uma peça de luxo e sofisticação cosmopolita que mereceu significativamente o Prémio 

Municipal de 1950, o primeiro a ser atribuído a um equipamento de carácter coletivo, 

que mostrava os processos técnicos resultantes de um quarto de século. Exibia uma 

fachada de linhas depuradas e elegantes, cortada por uma generosa varanda aberta 

para a Avenida e incluía um corpo de escritórios da Rank Films. 

As traseiras constituíam outra fachada, totalmente distinta, e o conjunto foi estudado 

pelo arquiteto com possibilidade de ampliação por todo um novo quarteirão, infelizmente 

nunca executada. A vontade de construir uma grande sala de cinema em Lisboa tinha 

surgido em 1946, pela "Sociedade Anglo-Portuguesa de Cinemas", fundada nesse 
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mesmo ano, e que pretendia construir uma grande sala de cinema em Lisboa, única no 

género, que, pelas suas qualidades técnicas e artísticas, conseguisse ser a primeira 

sala do género na capital. 

 
Ilustração 27 - Projeto de 1947 – Perspetiva (Silva, 1947e). 

 

Apesar dos sucessivos aditamentos que a Câmara acabaria por introduzir ao 

anteprojeto de 1947, e sempre sobre a supervisão do gabinete de Londres, do arquiteto 

Leonard Allen, e da firma de engenheiros Athinks & Partners, a quem Fernando Silva 

submetera todos os desenhos do projeto, desde a fase do estudo prévio até ao projeto 

de execução e à sua apreciação. 

Durante os anos de 1948 e 1949, o arquiteto procurou supervisionar todos os detalhes 

decorativos e técnicos, o São Jorge acabava por concretizar-se na construção hoje 

existente, de fachada severa, onde o pragmatismo da sua finalidade se oferece com 

evidência, demarcando-se do conjunto das construções circundantes exteriores. Uma 

estrutura de pilastras e travessas sugere um reticulado, numa cadência que se continua 

pela falsa marquise de linhas vigorosas, a qual, por sua vez, sustém a denominação do 

local reforçando os volumes de construção, sobretudo à noite. 
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2.2.2.2. CINEMA PATHÉ-IMPERIAL, LISBOA (1956 - 1958) 

Enquanto decorriam, em Setúbal, as obras do cineteatro Luísa Todi, Fernando Silva 

realizara, para a Rua Francisco Sanches nº 154, em Lisboa, de 1956 a 58, a 

remodelação integral da antiga casa de espetáculos, aí existente desde 1931, num 

bairro popular de Lisboa de forte densidade habitacional.  

 

 
Ilustração 28 - Foto da época. (Leite 2015a). 

 
Ilustração 29 - Disposição dos lugares na 
época. (Leite 2015b). 

 

 

[...]a necessidade de prover esta zona de uma casa de espetáculos condigna, com 

condições de visibilidade e conforto, em tudo semelhante às melhores casas do género 

na capital, obrigou à total demolição do velho edifício. [...]. (Alvito, 1959, p.8) 
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Ilustração 30 - Foto da época. (Leite 2015c). 

 
Ilustração 31 - Foto da fachada principal do 
antigo cinema “Páthe” 2016. (Foto do autor). 

 
Daí nasceu a possibilidade de construir um novo edifício, capaz de acolher um crescente 

número de espectadores que começava a aderir às salas de cinema. 

2.2.2.3. CINETEATRO LUÍSA TODI, SETÚBAL (1956 - 1960) 

 

Fixada a data de 1 de Abril de 1960 para a sua inauguração, o Cineteatro Luísa Todí, 

localizado na central avenida de Setúbal com o mesmo nome, assumir-se-ia como um 

marco cultural fundamental para a cidade, apesar deste projeto ficar muito aquém do 

realizado para o cinema S. Jorge, quase uma década antes. Demolido o antigo Teatro 

Luísa Todi, surgia uma nova casa de espetáculos, cuja construção seria patrocinada 

pela Empresa Geral de Fomento, associada da Companhia União Fabril (C.U.F.).  
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Ilustração 32 - Foto da época. (Leite, 2015a). 

 

 
Ilustração 33 - Foto da época. (Leite, 2015b). 
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Foi inaugurado em 1950 e atribuído o Prémio Municipal de Arquitetura ao Cinema São 

Jorge. O prémio foi criado por Duarte Pacheco em 1938, quando, na qualidade de 

presidente do município, resolvera promover mecanismos que servissem «de estímulo 

e compensação moral aos cultores da Arquitetura». 

O cinema foi inserido na malha urbana de Lisboa, numa das suas principais artérias de 

circulação, constituindo assim como a obra charneira da carreira de Fernando Silva, 

«numa conceção ímpar desta tipologia de edifícios e, certamente, o melhor de todos da 

capital se atendermos à conceção específica que uma sala para este género de 

espetáculos deveria observar.» 

[...]Não foi o Valmor que o notificou, mas outro alcance também teve ao ser escolhido 

pelo “Municipal". Era a própria cidade, através do seu galardão oficial que assim, 

simbolicamente se revia, numa urbanidade encontrada que Duarte Pacheco desejara e 

promovera em tempos,[...]. (Brito, 1991, p.616) 

 
Nomeado para este prémio, possivelmente, através de Keil do Amaral, arquiteto 

membro do júri desse mesmo ano, defensor da atribuição deste galardão a «uma gama 

mais diversificada de edifícios», tinha constituído como uma das mais emblemáticas 

salas de cinema da capital, que, por essa altura, se consolidava urbanisticamente como 

a "capital do Império". Igualmente, o Prémio Municipal de Arquitetura terá sido instituído, 

também, para ultrapassar o regulamento do Prémio Valmor, demasiado sujeito à visão 

Beaux Arts, depois de premiado com o Prémio Municipal de Arquitetura, o Cinema S. 

Jorge veio a ser publicado em diversos catálogos de exposições de arquitetura, como 

foi o caso, do catálogo do IlI Congresso Internacional da U.I.A., realizado em Lisboa em 

1953, em que no meio de vários “edifícios da primeira fase do "modernismo", estádios, 

arranjos de parques e jardins, outras construções (…) Selecção de circunstância, será 

preciso esperar por outra, estabelecida em 56 e aumentada em 58, numa exposição 

Contemporary Portuguese Architecture, realizada, primeiro, em várias cidades inglesas 

e, depois, nos Estados Unidos, organização comum do S.N.I. e do S.N.A.” (França, 

1991, p.449-450). 

A ideia era provocar uma vontade extrema de fazer novos grandes projetos de forma a 

moralizar a construção na capital. Duarte Pacheco discursou tornando mais claras as 

intenções. 
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[...] as razões que determinaram a criação deste galardão correspondiam à necessidade 

imperiosa de moralizar a construção na capital. O quadro que Duarte Pacheco traça em 

1938, num discurso que assinalou a sua chegada à presidência da Câmara de Lisboa 

[...]. (Acciaiuoli, 2013, p.173) 

A construção daquela época era de má qualidade, sem valores estéticos definidos e 

piorava ano após ano.  

[...] Segundo o que se transcrevia, o novo presidente do município observara que a 

capital «estava doente», que a «impressão» que oferecia «era de aterrar», que a 

qualidade estética das suas construções «era indescritível» e que a possibilidade de se 

inverter esta situação era de molde «a fazer quebrar o ânimo dos mais arreigados à 

defesa do interesse da causa pública» [...]. (Acciaiuoli, 2013, p.173, 174) 

Com o aparecimento deste prémio melhorava-se nos projetos já produzidos de forma 

cuidada. Assim ao longo na década de 40 premiou-se projetos de habitação obrigando 

a uma certa tipologia e geometria idêntica com alguma inovação á mistura.  

[...]Boa parte das construções que se aprovam ao longo da década seguinte é já 

assinada por arquitetos e com maior ou menor surpresa foram-se edificando e premiando 

dentro de certas conceções que iam sendo firmemente adotadas pela arquitetura destes 

anos. [...]. (Acciaiuoli, 2013, p.174) 

Para isso foi necessário dividir por zonas de prestígio onde se vendiam talhões com o 

compromisso de os projetar de acordo com o projeto aprovado.  

[...] zonas de prestígio da cidade, e era o próprio município que se encarregava de o 

definir, chegando ao ponto de fornecer aos construtores os projetos que elaborava ou 

mandava elaborar e que estes adquiriam com o talhão de terreno que compravam, 

mediante o compromisso de os executar.[...]. (Acciaiuoli, 2013, p.174) 
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3. ANALISE E CRITICA DO CINEMA DE SÃO JORGE 

 

O edifício do cinema de São Jorge situa-se em Lisboa na principal e mais prestigiada 

artéria da capital que liga a baixa da cidade aos acessos principais, a Av. da Liberdade. 

Esta avenida é um grande eixo com 1100 metros de comprimento e 90 metros de largura 

que desde a sua construção albergou os mais importantes edifícios ao longo das várias 

épocas. Neste contexto o edifício localiza-se no lado direito no sentido descendente com 

o numero 175, aproximadamente a meio entre a rotunda do Marquês de Pombal e a 

praça dos Restauradores. Neste numero de polícia se situa a entrada principal pontuada 

com imponente escadaria que nos leva ao hall exterior, á esquerda a zona das 

bilheteiras e á direita um pequeno bar de apoio.  

No interior deparamos com um foyer amplo que dá acesso a duas salas de cinema onde 

a sala 2 tem capacidade para 150 e sala 3 para 199 lugares. Ainda neste espaço interior 

temos uma instalação sanitária masculina e dois acessos verticais. A principal escadaria 

situa-se na zona frontal do foyer, o primeiro acesso de grande dimensão que nos liga 

ás salas do primeiro piso. Esta mesma escadaria, em sentido oposto permite-nos descer 

até a um sub piso onde encontramos um vestiário. A segunda escada que liga ao 

primeiro piso localiza-se à esquerda de forma oculta devido à presença de um pequeno 

hall que fornece simultaneamente ligação ás instalações sanitárias anunciadas 

anteriormente.  

No primeiro piso um segundo foyer de dimensões similares dá acesso à instalação 

sanitária feminina, à sala principal batizada de Manoel de Oliveira com capacidade para 

830 lugares, e um snack-bar. Igualmente neste piso ao fundo, temos uma ligação direta 

à varanda que nos permite ter uma vista sobre a Av. da Liberdade.  

Na escadaria principal, oposta à entrada, no seu patamar intermédio temos à esquerda 

uma porta de acesso a uma zona de serviço reservada a funcionários onde também se 

inclui os escritórios. Deste patamar temos ainda um segundo lanço de escada que nos 

permite descer de forma direta á rua Júlio César Machado que é utilizado para as saídas 

mais eficazes em dias de grande afluência a este cinema.  

O local escolhido para este grande e moderno cinema é extremamente significativo, 

uma das mais emblemáticas avenidas de Lisboa, a Av. da Liberdade, “beneficiando da 
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vizinhança do Tivoli” (França, 1982, p.140), local este abrangido por um plano de 

urbanização que o Município desejava fazer. 

Em 1946, quando novas possibilidades de relações politicas, socio e económicas se 

abriam na Europa, o industrial João Rocha Júnior cria em 1946 a sociedade Rank British 

Picture Corporation de forma a possibilitar uma parceria com a empresa J. Arthur Rank 

que produzia e distribuía exibições cinematográficas como o circuito do cinema Odéon. 

A expansão do negocio em Portugal torna-se uma realidade.  

Pelo facto não ser permitido intervenção Europeia no tecido empresarial português na 

construção de novos cinemas em Portugal e por nos encontrarmos debaixo de uma 

ditadura protetora, foi criada uma nova sociedade Anglo-Portuguesa de Cinemas, Lda, 

permitindo assim uma ligação estreita, mas importante, com a empresa Inglesa Rank 

British Picture Corporation. 

[...] já que a legislação em vigor não permitia que consórcios estrangeiros explorassem 

salas em território nacional, e reafirmava o seu propósito de construir e explorar um 

cinema em Lisboa que fosse capaz de se tornar na «primeira a dos espetáculos da 

capital».[...]. (Acciaiuoli, 2013, p.176) 

A avenida da Liberdade e as traseiras que davam para a Rua Júlio César Machado tinha 

um plano de urbanização onde era pretendido a construção do Cinema Tivoli.  

O Cinema São Jorge veio ocupar o lugar de um edifício abandonado que se decidiu 

demolir e construir o cinema de São Jorge. Mas a remodelação da Baixa da cidade fez 

condicionar qualquer aprovação do projeto do cinema. 

 
Ilustração 34 - Foto aérea da Av. da Liberdade da época. (APS, 2010a). 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  73 

Foi então solicitado que o projeto fosse feito em duas fases, uma provisória e outra 

definitiva, em que, na primeira era sem acessos pela Rua Júlio César Machado 

conforme o plano de urbanização. 

[...]. Foi então sugerido que projeto se fizesse em duas fases, uma provisória e outra 

definitiva, e que, na primeira fase, a edificação a construir não tivesse acessos para a 

Rua Júlio César Machado, cuja supressão estava prevista no plano de urbanização. [...] 

(Acciaiuoli, 2013, p.178) 

Efetivamente, a Câmara municipal pretendia prolongar a Rua Manuel de Jesus Coelho, 

fazendo-a cruzar com a Avenida da Liberdade. Esta solução implicava a demolição do 

prédio contíguo, desenvolvendo-se o complexo do cinema em quarteirão, mas não seria 

seguida, apesar de Fernando Silva ter logo apresentado à Câmara, em 1947, uma 

primeira proposta que previa a ampliação do projeto e a sua consolidação. 

 

 
Ilustração 35 - Anteprojeto de 1947 - Planta ao nível – Superior do balcão. (Silva, 1947a) 
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Ilustração 36 - Anteprojeto de 1947 - Secção Longitudinal. (Silva 1947b) 

 

 
Ilustração 37 - Projeto de 1947 - Perspetiva. (Silva 1947). 

 

 

Na primeira solução, prolongando a fachada no mesmo sentido estrutural, numa 

continuidade apenas cortada pela esquina da rua, o cinema estendia-se, enquanto 
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proposta urbana, formando um quarteirão, aproveitando o corpo da segunda fase de 

construção para utilização comercial e escritórios.  

 
Ilustração 38 - Anteprojeto de 1947 - Planta ao nível da plateia. (Silva 1947c) 

 

Ao nível do rés-do-chão com as lojas, numa mesma continuidade das vitrines do cinema 

e seus acessos, o novo volume de seis andares de escritórios não construído, fundia-

se com o corpo do cinema, como se fossem uma só unidade. Ficando, à data da sua 

inauguração em 1950, apenas reduzido à primeira fase e com o mesmo aspeto exterior 

que as suas fachadas atualmente ainda mantêm, o cinema S. Jorge foi obrigado pelo 

município a reduzir a sua lotação, perdendo em grande parte o carácter monumental 

que o arquiteto tinha previsto no primeiro projeto6 “As condições de trabalho e as 

condições económicas que foram definidas e ainda as restrições de ordem profissional 

que em varias oportunidades lhe foram impostas, não permitiram ao autor do projeto, 

apresentar a obra que tinha idealizado. Contudo pode-se ter a certeza que não foram 

                                            
6 «As condições de trabalho e as condições económicas que foram definidas e ainda as restrições de ordem 
profissional que em varias oportunidades lhe foram impostas, não permitiram ao autor do projeto, apresentar 
a obra que tinha idealizado. Contudo pode-se ter a certeza que não foram poupados todos os esforços, 
nem em qualquer circunstâncias se alheou da sua qualidade de único autor de todos os trabalhos e da 
responsabilidade que dai lhe adveio» SILVA, Proc. 5978/50 – Cinema de São Jorge, «Memória Descritiva 
de Janeiro de 1950», Folha 4, Arq. C.M.L. 
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poupados todos os esforços, nem em qualquer circunstâncias se alheou da sua 

qualidade de único autor de todos os trabalhos e da responsabilidade que dai lhe adveio 

“ (Fernando Silva, 1950, Proc. 5978/50, M.D. f. 4). 

 

 
Ilustração 39 - Foto tardoz do 
cinema de São Jorge– Rua 
Júlio Cesar Machado. 
(Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 40 - Escadaria de acesso ao piso 1 e R/C a partir da Rua Júlio Cesar Machado. 
(Ilustração nossa, 2014). 

 

 

O arquiteto transforma com grande sabedoria, as diferenças de níveis entre as artérias, 

conciliando as inevitáveis normas de segurança que obrigavam à evacuação rápida do 

edifício em caso de incêndio e desenhando, para esse efeito, as saídas principais e 

secundárias de tal modo que a sua utilização se verificasse sempre no sentido das 

descidas. 

[...]Pela conceção adotada, as saídas principais e secundárias ficarão estabelecidas de 

tal modo que a sua utilização verifica-se sempre no sentido das descidas, apenas com 

exceção daquelas que se situam junto ao proscénio e que estabelecem os acessos á 

Av. da Liberdade[...]. (Fernando Silva, 1947, Proc. 32222/47, M.D. f. 1). 

Em 6 de Agosto de 1947 foi entregue o projeto de arquitetura. A diferença de cotas está 

descrita na memória descritiva da forma como dificultando a implantação da construção. 

Foi no inicio elaborado em Londres um anteprojeto em que se propôs a implantação da 

plateia em sentido inverso, o qual também incluía a existência de um terraço, entretanto 

a C.M.L. recusou. A ideia foi rentabilizar pelas mãos do novo arquiteto Leonard Allen da 
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Rank Corporation, o espaço do cinema de São Jorge aproveitando um outro projeto a 

decorrer do cinema Odéon no Cairo criando as mesmas particularidades7. 

No projeto de arquitetura de Fernando Silva foram realizados variadíssimos estudos da 

fachada, saídas de recinto e suas circulações verticais. Após vários estudos á procura 

de soluções, conseguiu-se uma lotação de 1827 lugares. 

 
Ilustração 41 - Projeto das Telas Finais de 1950 – Corte transversal E-F. (Silva 1950a) 

 
Ilustração 42 - Projeto das Telas Finais de 1950 -  Corte Transversal C-D. (Silva 1950b) 

                                            
7 Mas Lisboa não era o Cairo (Acciaiuoli, 2013, p.179) 
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Entretanto, na sala, o traçado da plateia teve de ser invertido, propondo uma solução 

em que o palco ficaria no lugar suposto dos Foyers, ficaria suspenso no espaço, 

subdividindo-se em segmentos de diferentes níveis. Entretanto a legislação portuguesa 

não permitia que o balcão ultrapassasse o meio da sala, o SNI, impõe a sua alteração 

que iria ter influência no projeto e sua lotação. 

 

Ilustração 43 - Foyer do balcão. (Ilustração nossa, 2014). 

 

As alterações demonstram as implicações que a legislação portuguesa tinha no traçado 

das salas. As leis listavam as inovações que se pretendia introduzir em novos projetos. 

Fernando da Silva contornou com mestria algumas das legislações de forma a dinamizar 

o cinema do São Jorge respeitando na integra a legislação em vigor 

 [...]colocando a entrada de todos os espectadores junto à bilheteira e desenhando o 

acesso ao balcão através de uma larga escada situada no topo dos foyers que serviam 

o próprio balcão e a plateia, ao mesmo tempo que assegurava um eficaz escoamento 

dos espectadores, canalizando grande parte das saídas para a Avenida.[...]. (Acciaiuoli, 

2013, p.180) 
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Os acessos à sala foram articulados através de um eixo central, ou seja, um amplo hall 

decorado por Fred Kradfler, onde ainda hoje há os cartazes e fotografias, que se impõe 

e provam as intenções neste espaço, sob o patamar da escada principal. No piso 

ligeiramente inferior, há um vestiário público e sanitários. Os serviços administrativos 

contêm salas de reunião e gabinetes, na entrada, são visíveis os mármores nas paredes 

e pavimentos. Na sala, revista as paredes são trabalhadas em estafe com ondulações 

rítmicas de grande efeito espacial que os lambrins altos de madeira escura. 

 

 
Ilustração 44 - Vestiário. (Ilustração nossa, 2014). 

 
Ilustração 45 - Anteprojeto de 1947 - Planta ao nível da plateia.  (Silva 1947d). 
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[...]Mas Fernando Silva faz muito mais do que isso: a sala, de forma trapezoidal, é tratada 

como uma grande nave, em grande parte conseguida pela estrutura da sua cobertura, e, 

não dispondo de caixa de palco, reduzia-se no essencial às funções a que se destinava; 

por seu lado, a cuidada decoração utilizava um teto metálico suspenso que se 

materializava em sancas de luz,[...]. (Acciaiuoli, 2013, p.180) 

 

 
Ilustração 46 - Sala de cinema, aspeto atual. (Ilustração nossa, 
2016). 

 
Ilustração 47 - Instalações sanitárias femininas, aspeto atual. 
(Ilustração nossa, 2016). 

Todavia, foi a introdução de um certo número de equipamentos, como o ar 

condicionado, que deu imediatamente conta dos investimentos que se haviam feito e 

que se revelavam também na boa acústica da sala, em grande parte conseguida graças 

à utilização da cortiça na parede do topo da plateia e nas paredes laterais da zona 

superior do balcão.  

 
Ilustração 48 - Projeto das Telas Finais de 1950 – Planta ao nível superior do balcão . (Silva 1950c) 
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E são justamente esses pormenores - aos quais se juntava um órgão elétrico que se 

elevava do palco nos intervalos das sessões para a realização de pequenos concertos8 

- que marcam a sua sofisticação. De resto, no tratamento da fachada também se 

observava a mesma marcação, segundo princípios que se encontravam representados 

através de uma estrutura de pilastras e travessas que sugeria um articulado que 

imprimia ao edifício um grande equilíbrio e grandeza.  

 
Ilustração 49 - Foto da época. (Leite 2015a). 

 
Ilustração 50 - Foto da época. (Leite 2015b). 

 
A versão da segunda fase do projeto, que fora exigida como condição para a aprovação 

do cinema, é uma consequência dessa formulação e nela se explica: ao mesmo tempo 

que se estendia o edifício e se destinava o seu novo corpo a lojas e escritórios, a fachada 

do Cinema S. Jorge prolongava-se com idêntico sentido estrutural conferindo uma 

unidade ao conjunto do futuro quarteirão. 

Esta unidade, por sua vez, configurava todo um programa que se distanciava da 

proposta inicial de Leonard Allen e que, apesar de não ter sido inteiramente cumprido, 

acabaria por ficar expresso no corpo que foi construído.  

A novidade e sofisticação que o novo cinema trazia, e de que os relatos aparecidos na 

imprensa da época dão conta, associou-se, porém, aos seus promotores ingleses.  

                                            
8 Os concertos foram assegurados na sua inauguração por Gerald Shaw, um musico que atuava na BBC. 
Sobre este assunto, ver Diário de Lisboa, 24 de Fevereiro de 1950. 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  82 

 
Ilustração 51 - Projeto das Telas Finais de 1950 -  Corte Longitudinal A-B. (Silva 1950d). 

 

No dia da sua inauguração, em 23 de Fevereiro de 1950, tocou-se o Hino de S. Jorge, 

em homenagem ao patrono que dera o nome ao edifício, ouviu-se A Portuguesa, mas 

foi o God Save the King9 que assinalou o ponto alto da cerimónia, contribuindo para 

reforçar aquela convicção.  

                                            
9 Deus salve o rei. 



Fernando Silva : a história e estórias do cinema de São Jorge 

Armando Pedro Fernandes de Barros Areias  83 

 
Ilustração 52 - Foto da época. (Leite 2015c). 

 
Ilustração 53 - Foto da época. (Leite 2015d). 
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O programa continuava, de resto, com um filme de atualidades inglesas, ao qual se 

seguiram desenhos animados e um concerto de órgão dado por Gerald Shaw, um 

músico da BBC que viera propositadamente para o evento e que por cá permaneceu 

algum tempo.  

Entretanto mostrara-se o filme Os Sapatos Vermelhos (1948), realizado pela dupla 

Michael Powell e Emeric Pressburguer, que se baseava num conto de Hans Christian 

Andersen, e que, tendo por tema o ballet, conferia um valor acrescentado ao ambiente 

da sala. Mas, nem tudo se ajustava.  

 
Ilustração 54 - Cartaz da época. (Leite 2015e). 

 

Os mistérios em que o traçado do edifício estava envolvido roçavam a ficção e tudo se 

conjugou para que a sua autoria fosse objeto de confusão. Determinado pela influência 

dos seus promotores ingleses ou constituindo-se independentemente dela, a verdade é 

que o Cinema S. Jorge mostrou claramente o que deveria ser um cinema numa grande 

cidade.  
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Ilustração 55 - Foto da época. (APS 2010b). 

 
Ilustração 56 - Cartaz da época. (Santos). 

 
Ilustração 57 - Cartaz da época. (Santos). 
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A sua inauguração pode ser vista como um ponto de chegada depois das várias 

experiências que desde a construção do Cinema Tivoli se tinham feito, ou como a 

primeira edificação que para cinema e exclusivamente para os seus espetáculos se 

construía numa zona nobre de Lisboa.  

Quase se poderia dizer que era o primeiro cinema que sem subterfúgios se erigia na 

cidade. O próprio Cinema Tivoli, inaugurado em 1924, desenhara-se numa 

indeterminarão de funções que se ajustavam a urna não menos vaga encomenda.  

E o Cinema Éden, inaugurado em 1937, projetara-se como um teatro, numa idêntica 

ilusão de continuidades formais e espaciais que se julgava poder servir a ambos os 

espetáculos.  

Entretanto, construíra-se o Cinema Capitólio, a primeira reflexão séria sobre o que 

deveriam ser estes equipamentos, mas o facto de se situar no Parque Mayer 

condicionou-lhe o impacto que poderia ter tido sobre a capital. 

 

 
Ilustração 58 - Cartaz da época anos 60. (Portugal memória, 2016a). 
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Ilustração 59 - Cartaz da época anos 70. (Portugal memória, 2016b). 

 
Com o Cinema S. Jorge, a natureza das funções do recinto especificava-se e a sua 

estrutura era moldada pelas exigências do espetáculo e pela notoriedade da artéria 

onde se erigia.  

São esses requisitos que, doravante, vão determinar o perfil dos novos cinemas que se 

constroem nos eixos de desenvolvimento de Lisboa e que irrompem da malha urbana 

com a determinação de se afirmarem como verdadeiras «catedrais».  

A influência de Duarte Pacheco, além de alterar os desígnios da arquitetura e urbanismo 

da cidade de Lisboa, apoiou e impulsionou a profissão do arquiteto, numa época em 

que a carreira de engenharia era considerada superior à prática arquitetónica.  

Tornou-se um grande defensor da figura e do trabalho do arquiteto, não só através das 

encomendas públicas que atribuiu aos arquitetos, como das ideias defendidas em 

relação a estes profissionais. 
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Ilustração 60 - Projeto de alteração de 1981 -  Planta. (Martins1981a). 

 
Ilustração 61 - Projeto de alteração de 1981 -  Corte Longitudinal A-B. (Martins1981b). 

 

Entretanto foi realizada a remodelação durante o período de 1974 a 1981, da 

responsabilidade do arquiteto Artur Pinto Martins, que foi sujeita á subdivisão da 

principal sala por motivos de rentabilidade, acabando por perder o seu caráter 

cosmopolita que marcou uma era.  
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O projeto de alteração foi realizado a fim de colmatar algumas necessidades para uma 

maior sustentabilidade financeira deste cinema naquela época, subdividindo a antiga 

sala em duas, onde a “sala 2” ficou com 250 lugares e “sala 3” com 181 lugares. A “sala 

1” a atual “Sala Manoel de Oliveira que é a maior sala ficou com 181 lugares, permitindo 

assim, um numero maior de disponibilidade de exibição de espetáculos. 

 

 
Ilustração 62 - Cartaz da época. (Santos,a). 

 
Ilustração 63 - Cartaz da época. (Santos,b). 

 

Com a vinda das televisões, do cinema em casa e da internet, as salas foram perdendo 

a sua identidade cosmopolita veio a provocar uma menor afluência ás salas de cinema, 

obrigando assim a outras soluções. Foi então que em 1991 o cinema viria a ser adquirido 

pela Câmara Municipal de Lisboa. Após um levantamento exaustivo do cinema, 

verificou-se que havia a necessidade de o recuperar. 
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Ilustração 64 - Projeto de recuperação de 2005 -  Alçado principal. (Egeac2005a). 

 
Ilustração 65 - Projeto de recuperação de 2005 -  Corte Longitudinal A-B. (Egeac2005b). 

 

Em 2003 a EGEAC – Empresa de gestão de equipamentos e Animação Cultural passou 

a gerir o cinema de São Jorge, tendo sido encerrado para obras de beneficiação 

reabrindo ao público em Maio de 2006 passando a ser utilizada como palco de concertos 

musicais, antestreias de filmes, festivais de cinema, etc.  
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4. O CINEMA E SEU ENQUADRAMENTO SOCIAL E POLÍTICO 

O cinema é uma invenção com 30 mil anos. Nessa época se transcrevia, uma história, 

numa gruta na Europa, através de pigmentos vermelhos e pretos numa parede o 

desenho de um cavalo ou de uma caça que tivesse ocorrido. A arte rupestre 

desenvolveu-se há entre 32mil e 15 mil anos atrás em toda a Europa Ocidental. 

Foi avançada pelo cientista francês Marc Azéma, que faz parte da equipa que estuda a 

gruta de Chauvet, na região francesa de Ardèche, no Sul do país: “Ao longo da minha 

investigação das grutas pintadas, descobri que os artistas representavam imagens 

animadas e não fixas, e que contavam cenas complexas, com sequências sucessivas e 

um sentido de leitura, como na banda desenhada ou no cinema dos nossos dias.”  

 

 
Ilustração 66 - Catalogo - Chauvet-Pont-d'Arc Cave 

 
Mas não foi só através das grutas, também através dos vitrais das igrejas e catedrais, 

dando origem á luz projetada no negativo onde o cinema prolongou a sua longa viagem 

até aos nossos dias.  
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O cinema passou a ser a forma mais prática e simples de comunicação e divulgação 

desde o seu nascimento até aos nossos dias, conforme a arquitetura, ao longo dos 

tempos se inova de variadíssimas formas, marcando assim várias épocas da nossa 

história.  

O futebol foi um dos desportos que sobressaiu na dimensão social em Portugal, 

começando nas ultimas décadas do século XIX, trazido por jovens britânicos residentes 

em Portugal que estudavam em Inglaterra, bem como por estudantes Portugueses que 

de lá regressavam.  

Foi na Ilha da Madeira no ano de 1875 o primeiro lugar onde se jogou futebol, no Largo 

da Achada na freguesia da Camacha.  

 

 
Ilustração 67 - Foto da época do primeiro jogo de futebol na Ilha da Madeira em 1875 (EBAS, Portalegre, 2016) 

 

Em Lisboa, foi só em 1889 que teve lugar a partida de futebol entre Portugal e Inglaterra 

vencendo a equipa Portuguesa por 2-1, onde é hoje a Praça de Touros do Campo 

Pequeno, consequentemente o futebol começou a atrair atenção da alta sociedade.  

Foi assim que começou a febre dos clubes e academias de futebol por todo o país.  
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Ilustração 68 - Foto da época – Grupo Português 1889. (Carvalho, 2009). 

 
Ilustração 69 - Foto da época - Grupo Inglês 1889. (Carvalho, 2009). 

 

Foi então fundado em 31 de março de 1914 a União Portuguesa de Futebol, o órgão 

máximo responsável pela modalidade do país, onde se destaca a seleção nacional e 

por clubes como Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube 

de Portugal.  

Entretanto foram fundadas as principais competições do país como a Primeira Liga, a 

Taça de Portugal, e a Supertaça Cândido de Oliveira, sendo a primeira de todas de 

âmbito nacional era a do Campeonato de Portugal até 1934 transitando o nome para 

Primeira Liga.   

O mundo esquece-se dos seus problemas e apaixona-se pelo cinema. Em meados dos 

anos 20, milhões de pessoas são já confirmadas como cinéfilos.  
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Os filmes influenciam e refletem-se no modo das pessoas pensarem, vestirem, e o 

imaginário sobre a cultura ocidental é transportado a nível global.  

 

 
Ilustração 70 - Foto da época . (Brunakuff 2015). 

 

 
Ilustração 71 - Revista da época 1928. 
(Lisa Wade, 2009a). 

 
Ilustração 72 - Revista da época 1928. 
(Lisa Wade, 2009b). 

 
Ilustração 73 - Revista da época 1928. 
(Lisa Wade, 2009d). 

 

Os atores e atrizes tornam-se estrelas e objetos de admiração e imitação, ensinando os 

inexperientes sobre o romance, amor, coragem, entre outros.  
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Ilustração 74 - Foto da época 1940. (Sena, 2012). 

 
Mas não fica por aqui, o cinema serve como veiculo de comunicação para todo pais daí 

a sua importância nos bairros, não só como identidade do próprio bairro bem como 

forma de intervenção social, como hoje a televisão e a internet nos atualizam. 

O cinema era mais forte que um jornal ou uma revista, conseguia transmitir uma maior 

realidade social, vivida e realista. 

Pelos anos 20 do século XX, o cinema havia já percorrido um longo percurso desde as 

simples cenas domésticas que as pessoas pagavam para ver na viragem do século, 

como por exemplo as cenas casuais da vida diária, que os irmãos Lumière projetaram 

na parede de um café em Paris. 

 

 
Ilustração 75 - Foto da época . (Brunakuff, 2015). 
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Muito menos dispendioso do que o entretenimento ao vivo, o cinema rapidamente se 

tornou no passatempo preferido da vida citadina tanto na Europa como nos Estados 

Unidos da América. As pessoas procuram no cinema uma fuga à sua própria realidade. 

A importância em Portugal de criar salas de cinema tornou-se prioritário, daí a transição 

de algumas salas de teatro para salas de cinema.  

 
Ilustração 76 - Foto da época da construção do metro na Av. da Liberdade. (Figueiredo, 2016). 

 
A apresentação do animatógrafo no Real Coliseu, no Rossio, no Chiado-Terrasse, o 

cinema no Coliseu dos Recreios, e nas feiras, o cinema Olympia, o Salão Foz e o Salão 

Central, o cinema Tivoli, o projeto de um salão de festas na Avenida, o cinema Capitólio, 

Parque Mayer, S. Jorge, Monumental, Império, Alvalade, Roma, Restelo, Lumiar entre 

outros espaços nos arredores de Lisboa. 

 

 
Ilustração 77 - Foto da época. (Leite, 2011). 
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Ilustração 78 - Foto da época. (Leite 2014). 

 
Ilustração 79 - Foto da época - cinematógrafo do Lumiére (Álef, 2016). 

 

Os novos cinemas fora do centro da cidade nos anos 30 era abordado pelas 

características dos bairros, pela densidade da sua população e pela lógica da sua 
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rentabilidade, vindo a provocar uma maior diversidade dos seus projetos arquitetónicos 

de forma a se tornarem numa referência dos bairros. 

[...]Tal é a razão pela qual estes edifícios devem ser vistos como um caso de apropriação 

simbólica do lugar que os coloca na primeira linha das realizações arquitetónicas dos 

anos 30[...]. (Acciaiuoli, 2013, p.88) 

Fernão Ferro fez variadíssimas conferências e escreveu vários artigos que foram 

reunidos em 1950, onde prova a importância do cinema como veículo de propaganda 

bem como cultural, através do cinema Italiano, alemão e soviético da Época. 

[...] A formação modernista de Ferro tornara-o apto (o que não era muito comum entre 

intelectuais portugueses) a compreender a importância do cinema não só como veículo 

de propaganda, mas também como veículo cultural. [...]. (França, 1982, p. 183) 

A necessidade da construção do novo cinema de São Jorge vem do sucesso da 

evolução da cinematografia Portuguesa nos anos 40, graças ao enorme investimento 

nas infraestruturas no início dos anos 30 onde o mesmo foi direcionado para a comédia 

populista e se “proliferam na Itália, em Espanha e nos países da Europa central, todos 

à época com regimes análogos, devidamente temperada ou apimentada em Portugal 

pela tradição revisteira; o filme de exaltação nacionalista, debruçado sobre as glórias do 

passado ou as glórias do presente; a transposição cinematográfica de obras literárias 

conhecidas.” (França, 1982, p. 183) 

Entretanto muito mais tarde durante a década de 60 e 70, com a inovação da mobilidade 

e novas tecnologias, vieram as primeiras cassetes Betamax. Em 1981 o cinema foi 

invadido com a tecnologia VHS de menos qualidade, onde no inicio tinham apenas a 

duração de uma hora, que ao longo desta década, foram inovando passando a ter duas 

horas, permitindo assim a sua divulgação e comercialização pelo facto de ser mais 

rentável e acessível. 

O cinema passava a ser muito cómodo porque se encontrava disponível para todos. No 

entanto as salas de cinema não terminaram como um único lugar, devido á inovação do 

cinema e novas tecnologias como a internet.  
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Ilustração 80 - DIAS, Marina Tavares – Lisboa Desaparecida - volume 2 – a estação da Carris (Dias, 1977, p. 85) 

As cassetes VHS terminam em 2008 e em Março de 2016 deixa de se fabricar cassetes 

no formato Beta Max. A posição atual da sociedade perante os cinemas é a de total 

dispersão, ou seja, há com os media e sobretudo com a internet, várias formas de poder 

aceder a um filme através de operadores de cabo e de telecomunicações pelo 

computador, televisor, projetor, etc.  

 
Ilustração 81 - Foto de uma cassete Beta Max. 
(Nostalgiarama, 2016). 

 
Ilustração 82 - Foto cassete VHS. (Euronews, 2016). 
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5. CONCLUSÃO 

A longa viagem do cinema e a arquitetura percorreu ao longo de várias décadas lado a 

lado que ajudaram a moldar uma sociedade mais tolerante e ciente do mundo em que 

vivemos. Permitiu unir povos transmitindo conhecimento através da história dos nossos 

antepassados. Toda a arte passou durante anos, por dificuldades, mas o maior inimigo 

nunca foram as guerras ou o aumento da desconfiança entre povos de diferentes 

culturas, foi e é sempre a falta de comunicação.  

Todas as artes tiveram entre si um papel importante na relação humana no mundo. Em 

Portugal a ditadura Salazarista permitiu prender o estrangeirismo mantendo assim as 

nossas identidades imutáveis, de um país pobre, como sempre foi, mas ao mesmo 

tempo com uma vontade de mudar e alterar ideias antiquadas derivadas pela falta 

cultura e educação mais liberal. 

A arquitetura na década de 30 e 40 ganhou uma maior importância devido ás 

necessidades da sociedade, devido ao aumento sucessivo da população e a falta das 

condições para viver obrigaram a um maior desenvolvimento e expansão da construção. 

Fernando Silva obteve um vasto conhecimento pelo facto de ter passado por duas 

instituições académicas. A primeira foi a Escola de Belas Artes de Lisboa onde havia 

uma grande admiração pela “Nova Arquitetura Alemã” sendo contida a discussão sobre 

novas arquiteturas nesta faculdade, levou a que muitos alunos de Lisboa a transitar para 

a escola do Porto atraídos pela reforma radical de Carlos Ramos no ensino de 

arquitetura na Escola do Porto influenciado pelo academismo francês e pelo 

pensamento demagógico de Walter Gropius. Após o termino do percurso académico de 

Fernando da Silva, desenvolve em parceria com outros arquitetos apartamentos, 

comércio, um estabelecimento de saúde e por o cinema de São Jorge. 

A história do cinema e da arquitetura ajudaram a criar um maior numero de laços devido 

á forma como se transmite e se idealiza o que se pensa. O cinema do bairro foi 

importante para criar uma sociedade aberta a novas descobertas a um novo mundo. O 

cinema de São Jorge foi um marco na época que permitiu elevar esta consciência, 

relativo ao mundo em que se vivia pela sua grande arquitetura. 

Aqui o cinema de São Jorge continuou a ser atual e inovador devido á boa acústica, á 

dimensão, ao tratamento da fachada, quer na Avenida da Liberdade quer, na Rua Júlio 
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Cesar Machado que permitem criar abertura e a proximidade do público ao cinema 

tornando-o um marco histórico de Lisboa pela sua escala e relação com a envolvente. 

Este cinema é único, na época falava-se numa elite social, onde só poucos é que 

poderiam ir, devido aos acabamentos de luxo e a sua escala. Graças ao arquiteto 

Fernando Silva apesar de tantas dificuldades, desde a sua implantação até a 

organização arquitetónica, foi possível ligar varias entidades desde a Camara Municipal 

de Lisboa até Rank Corporation e o estado Português, permitindo assim organizar e 

desenvolver e concluir o projeto. 

Através dos acessos há um eixo central do edifício que o complementa e permite criar 

um fluxo continuo para os diversos espaços interiores, salas existentes e para uma 

pequena sacada, conforme na arquitetura mediterrânea, criando assim uma ligação com 

a Avenida da Liberdade. A varanda torna o cinema mais moderno tendo em conta que 

a mesma naquela época fazia parte da arquitetura eclética, mas hoje, é como a 

arquitetura dos nossos dias, continua moderna e vanguardista. 

Existe um leque de escolha perante cada situação, ir a uma sala de cinema passa a 

estar disponível para todos, ou seja, deixa de ser um luxo e passa a ser um elemento 

social de encontro e de convívio com amigos, continuando assim as salas de cinema a 

ter um papel predominante na sociedade dos nossos dias por desfrutar lugares e 

ambientes diferentes, no entanto, também a ida ás salas de cinema passou a ser como 

uma cultura que envolve a sociedade. 

Atualmente os arquitetos têm a possibilidade de criar divisões diferentes para cada 

situação, onde o cinema como tema passa a ser mais explorado do que era no passado 

a quando da criação do cinema de São Jorge. No futuro as novas tecnologias 

compeliram os arquitetos a projetar casas com novas zonas especialmente preparadas 

para a realidade virtual onde o cinema pode vir a ter outros papeis como por exemplo, 

o próprio utilizador entrar no próprio filme. A única diferença é que esta zona será um 

vazio com um vão e quatro paredes, ou não. 
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