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APRESENTAÇÃO 

 

Arquitetura no Estado Novo: 

A Praça do Areeiro 

 

Raquel Amaro Pires Couchinho 

 

Procura-se nesta dissertação compreender o modo de pensar e de fazer arquitetura na 

primeira metade do século XX. 

Sendo um período da primeira metade do século XX em Portugal, bastante conturbado, 

durante o qual se viveram anos de confrontos entre a história e a inovação, marcou a 

afirmação da rotura e o regresso aos temas tradicionais e regionalistas, muitas vezes 

entre as duas vertentes, “o tradicional e o clássico” e “o progressista e o modernista”. 

É apresentado um estudo da obra de Luís Cristino da Silva, antes e durante o período 

do Estado Novo, no qual comparamos com obras de alguns seus contemporâneos. 

O caso de estudo desta dissertação é a praça do Areeiro, a qual constitui um ponto de 

viragem para a sedimentação da linguagem arquitetónica do regime. Integrada no Bairro 

do Areeiro, a praça é um projeto do urbanista Faria da Costa, sobre o qual é feito um 

breve estudo do seu percurso profissional. 

Palavras-chave: Arquitetura do Estado Novo, Luís Cristino da Silva, Praça do Areeiro, 

Faria da Costa, Bairro do Areeiro. 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Architecture in Estado Novo: 

A Praça do Areeiro 

 

Raquel Amaro Pires Couchinho 

 

This dissertation seeks to understand the way of thinking and doing architecture in the 

first half of the twentieth century. 

The period of the first half of the twentieth century in Portugal was very troubled, that 

lived up years of fighting between history and innovation, a period that marked the 

assertion failure and the return to traditional themes and regionalist, often the two sides, 

"traditional and classic" and "progressive and modernist" . 

This thesis presents an analysis of the work of Luís Cristino da Silva, before and during 

the Estado Novo regime period. 

The case study of the praça do Areeiro turning point for the settling of architectural 

language. Is integrated in bairro do Areeiro , designed by urban planner Faria da Costa, 

on which it is made a brief study of his career. 

 

Keywords: Estado Novo, Arquitetura do regime, Luís Cristino da Silva, Praça do 

Areeiro, Faria da Costa, Bairro do Areeiro. 

 
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Arquitetura e fascismo, urbanística e fascismo, 

são conceitos que por vezes associamos, de 

forma empírica, sem precisar com rigor a 

questão de fundo: existiu ou não de facto uma 

prática urbana e arquitetura identificável, 

coerente e caracterizável de acordo com o 

regime salazarista?”  

(Fernandes, 1981, p. 17) 
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1. INTRODUÇÃO 

A dissertação “Arquitetura no Estado Novo: a praça do Areeiro” constitui um estudo da 

obra em questão procurando compreendê-la no contexto sócio-cultural da época, em 

Portugal e na Europa, o seu enquadramento na obra do autor e ainda na área urbana 

em que se insere. 

Esta investigação foi realizada através de uma pesquisa em livros, revistas, vídeos, e 

também com visitas a diversos locais. 

Estruturalmente esta dissertação está separada em quatro diferentes capítulos: 1º 

Introdução, 2º Contexto sócio-cultural e histórico, 3º Luís Cristino da Silva, 4º A praça 

do Areeiro. 

No segundo capítulo desta dissertação abordamos o contexto histórico, a evolução 

histórica, o regime político e os seus protagonistas através do qual o Estado adotou uma 

linguagem estética, ou melhor, definiu uma identidade apoiada ideologicamente numa 

“política arquitetural”, reconhecida através da construção de obras emblemáticas, 

fazendo parte deste projeto cultural e ideológico à qual os arquitetos daquele tempo 

fizeram-se corresponder, como é o caso de Carlos Ramos (1897-1969), Porfírio Pardal 

Monteiro (1897-1957), Cassiano Viriato Branco (1897-1970), Paulino Montez (1897-

1988), José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948), Jorge de Almeida Segurado (1898-

1990) e Rogério dos Santos Azevedo (1898-1983).  

Referimos ainda neste capítulo a importância e a influência da arquitetura “moderna” 

Alemã e Italiana, a praça do Areeiro, a Exposição do Mundo Português e a casa 

portuguesa de Raúl Lino que foram a base para a sedimentação da linguagem 

arquitetónica adotada pelo Estado que adquiriu modelos adequados a diversas 

situações. 

No terceiro capítulo é realizado um estudo de Luís Cristino da Silva e alguns seus 

contemporâneos ao mesmo tempo que abordamos o seu percurso profissional, 

vinculado por etapas distintas, no qual sofre alterações na linguagem arquitetónica que 

adquire ao longo do tempo. 

No quarto capítulo abordamos o caso de estudo da nossa dissertação que é a praça do 

Areeiro, na qual Cristino da Silva se torna um verdadeiro adepto e fiel arquiteto do 

regime. Adquire na praça do Areeiro uma linguagem clássica, monumental e austera 

como era comum em Itália, Espanha e Alemanha, durante a vigência dos respetivos 
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regimes totalitários. É apresentado um estudo acerca do Bairro do Areeiro, projetado 

pelo urbanista Faria da Costa e por fim o estudo de 2 plantas de edifícios da praça e 

abordagem dos materiais que foram utlizados. 
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2. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL E HISTÓRICO 

Salazar tentou tudo o que pôde para continuar de costas voltadas para o que se passava 

no resto do mundo, […] para não trazerem ideias e hábitos perturbadores das «políticas 

de bons costumes» […]. (Pereira, 2012, p. 54) 

2.1. ORIGEM DO ESTADO NOVO 

Torna-se necessário contextualizar no espaço e no tempo o tema desta dissertação e 

por consequência fazer um breve percurso cronológico.  

É um facto que as primeiras décadas de 1800 foram de grande instabilidade política, a 

qual afastou Portugal da Revolução Industrial que nascera em Inglaterra em meados de 

1700. (Fernandes, 2005, p. 7) 

No ano de 1851 inicia-se no país um período de regeneração orientado por Fontes 

Pereira de Melo (1819-1887) e assiste-se a uma fase de progresso material com a 

implementação de infraestruturas, construção de estradas, caminhos-de-ferro, 

modernização da indústria, agricultura e comércio. Era necessário recuperar o atraso 

em relação aos restantes países europeus e tentávamos ao mesmo tempo reerguer-nos 

do prejuízo provocado pela perda do Brasil, o qual com a abolição da escravatura 

constituiu um contributo muito importante para a economia nacional, tendo em conta o 

regresso dos negreiros com as suas respetivas fortunas.  

Devido a estes acontecimentos que levam a um desenvolvimento económico e 

crescimento industrial significativo, geram um aumento populacional nas cidades que 

perduraria até ao início da I Guerra Mundial, no entanto pairava um grande clima de 

instabilidade política visto que a monarquia tendia cada vez mais a perder o seu poder. 

(Rosas, 1994, p. 283) 

Ao fim de quase oito séculos de monarquia, instaura-se a República (1910), através da 

qual se criaram muitas expetativas que rapidamente foram perdidas quando se 

percebeu que pouco ou nada iria mudar, pois os antigos políticos monárquicos querendo 

continuar na vida política ativa aderiram aos partidos políticos republicanos, ou seja, 

nada de facto mudaria mantendo-se assim o clima de instabilidade com golpes militares 

sistemáticos e governos sucessivamente derrubados. 

Mais tarde, em 1926, deu-se um golpe militar após constantes revoluções, este foi 

comandado por Gomes da Costa tendo assim acabado a I Republica, dando início a um 

período de ditadura militar de cariz nacionalista e antiparlamentar. Na sequência destes 
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acontecimentos e para tentar reanimar e dinamizar a economia foi admitido para o lugar 

de Ministro das Finanças o então professor de Direito António de Oliveira Salazar, 

começando um novo ciclo em Portugal tomando um novo rumo. (Rosas, 1994, p. 283) 

Salazar assumiu então o cargo de Presidente do Conselho de Ministros em 1932, o que 

corresponde atualmente ao cargo de Primeiro-Ministro e a partir daí foi elaborada uma 

nova constituição a qual deu origem ao Estado Novo, situação esta que fez com que o 

país assistisse “de portas fechadas para o mundo” a um regime totalitário em que os 

seus ideais apoiavam-se na filosofia politica de outros regimes igualmente autoritários, 

tais como: a Alemanha Nazi de Hitler e a Itália fascista de Mussolini, que se regem pelo 

o autoritarismo, o conservadorismo, o nacionalismo e o corporativismo, etc. 

Em paralelo, foi proclamada a República em Espanha (1931), período de grandes 

dificuldades económicas e de agitação social. Em 1936, as eleições foram ganhas pela 

Frente Popular, constituída pelos partidos socialistas, comunista e outros republicanos. 

As forças conservadoras não aceitaram esta vitória e apoiaram uma luta militar liderada 

por Francisco Franco (1892-1975), que deu origem à guerra civil de Espanha entre 

1936-39 e conduziu à vitória dos falangistas que sujeitaram a Espanha a uma ditadura 

franquista em muito semelhante à ditadura portuguesa. (Rosas, 1994, p. 287) 

Em 1939 inicia-se a II Guerra Mundial e o período entre 1934 e 1940 corresponde à 

consolidação do Estado Novo, intervalo em que o regime de Salazar teve maior 

estabilidade e no qual a imagem do poder era sem dúvida algo muito importante não 

podendo ser descurada.  

2.2. A ARQUITETURA DA ÉPOCA, DOS ANOS 20 AOS ANOS 40 

Para abordarmos a arquitetura portuguesa durante o período dos anos 20 aos anos 40, 

que influenciou o estilo arquitetónico da praça do Areeiro, em Lisboa e que é o caso de 

estudo desta dissertação, é necessário perceber a situação que se vivia no final do 

século XX.  

A segunda metade do século XIX é um período de grande desenvolvimento económico 

e de grande melhoria das condições de vida. Após a I Guerra Mundial as questões de 

ordem social, económica, politica e governativa tornam-se um problema a resolver 

devido á grande destruição causada. Gera-se uma forte necessidade de construir casas 

de habitação, uma reconstrução geral da economia, a utilização de novos materiais, o 

impulsionamento da industria e a produção em série, onde a inovação quebra com o 
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passado e vem coincidir com o conflito mundial que gerou uma vasta destruição e atingiu 

várias nações e culturas. 

No que diz respeito à utilização de novos materiais, o ferro passou a ser bastante 

utilizado na construção mais propriamente na área da indústria, nos mercados, nos 

pavilhões de exposições, nas gares ferroviárias, em pontes e viadutos, obras que 

exigiam grandes vãos, para tal era necessário utilizar um material resistente o suficiente 

para suportar grandes cargas com poucos apoios e que resistissem a esforços de 

tração. (Rodolfo, 2002, p. 21; Fernandes, 2005, p. 11) 

Em Portugal as primeiras obras surgiram mais tarde relativamente ao resto da Europa 

devido à dependência de importação do ferro que vinha de França, Inglaterra e da 

Alemanha e por isso as construções de carater urbano respeitavam os processos 

tradicionais. 

O ferro é o primeiro material não natural a ser usado na construção e o seu uso na 

arquitetura foi-se tornando cada vez mais vulgar, passou-se rapidamente da 

experimentação para a complexidade, onde o engenheiro aposta na criação de um 

mundo moderno baseado na utilização dos novos materiais e resolve os programas em 

termos de necessidades funcionais e o arquiteto torna-se um defensor da arte e do 

progresso como artista individual resolvendo os programas de ordem formal e estética.  

A partir de 1860 o ferro passa a ser bastante utilizado não só nas pontes, mas também 

em edifícios de habitação onde a sua aplicação era mais de ordem funcional, ou seja, 

nas traseiras dos edifícios, em marquises, galerias, escadas de serviço, nas varandas 

e também em edifícios de caráter utilitário. 

As primeiras utilizações do ferro em obras de caráter não exclusivamente utilitário 

tornavam o modelo completamente diferente do que se estava habituado a ver com a 

utilização da pedra e do estuque, podendo observar-se o efeito durante o período da 

Arte Nova em Portugal no qual a estrutura em ferro passa a ser o elemento fundamental 

na composição de uma obra, permitindo desmassificar as paredes, diminuindo a sua 

espessura e passando a conseguir abrir grandes vãos. 

Sobretudo as obras de caráter público proporcionam o aparecimento de novos autores 

com a utilização deste material. Entre outros surgem Miguel Ventura Terra (1866-1919), 

Raúl Lino (1879-1974) e Marques da Silva (1869-1947). (Fernandes, 2005, p. 27) 
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Ilustração 1 – 
Santuário de Stª Luzia, 
Viana do Castelo, 
1903-43, Arqº Miguel 
Ventura Terra. (Leite, 
2016) 

 
 
 
 

 
Ilustração 2 – Teatro Tivoli, Lisboa, Arqº Raúl Lino, 
1819. (Leite, 2014c). 

 
Ilustração 3 – Edifício na 
Avenida dos Aliados, Arqº 
Marques da Silva, 1922. 
(Barros, 2012) 

 
Miguel Ventura Terra1, vindo de Paris regressa a Lisboa em 1896 e projeta palacetes, 

equipamentos, prédios numa construção racionalista e pragmática. 

Marques da Silva, igualmente vindo de Paris em 1896, desenhou a cidade do Porto com 

a utilização do ferro na arquitetura da cidade, são exemplos disso a Estação de S. Bento 

(1896) e os Armazéns Nascimento (1914) no qual integrou uma certa modernidade 

vinda da Europa. (Tostões, 2004, p. 107) 

Raúl Lino baseado na história e na nostalgia tentando valorizar as tradições e vivências 

de Portugal criou o conceito da Casa Portuguesa2 que contra a influência de modas 

estrangeiras, procura desenvolver uma arquitetura genuinamente portuguesa, 

recusando e combatendo a arquitetura moderna, “opondo à máquina a dignidade e a 

autenticidade do artesão”, pois para Raúl Lino o moderno é monótono e 

desinteressante. (Tostões, 1995, p.514) 

                                            
1 Miguel Ventura Terra formou-se em Arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto e após a sua conclusão 

partiu para Paris como bolseiro. É Autor de uma vasta obra de arquitetura de linguagem eclética. (França, 
1997, p.52) 
2 A questão da Casa Portuguesa, elaborada por Raúl Lino na passagem para o século XX, tem origem no 
debate sobre a identidade política, cultural e artística como procura de uma identidade original portuguesa. 
As suas raízes no século XIX cruzam-se com o romantismo e manifestações que buscam a nossa terra e 
fatores de autenticidade, como matriz insuperável da portugalidade. Raúl Lino defende que: “A nossa casa 
não se distingue por qualquer disposição geral de planta que seja típica no seu todo, se bem que não lhe 
faltem feições especiais caraterísticas que só a ela pertencem. Mas, dada a variedade etnográfica, a 
diferenciação de climas e paisagens que existem no continente, menos é de espantar que não haja um tipo 
único de casa portuguesa. As condições gerais das províncias do Norte, diferem tanto das do Alentejo e 
Algarve, que, logicamente, hão-de influenciar de modo variado a arquitetura doméstica das respetivas 
regiões.” (Lino, 2010, p.180) 
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O novo século traz consigo uma nova mentalidade e vivência da arquitetura que se 

começou a sentir após a I Guerra Mundial, a partir dos anos 20. 

A partir daí, o ferro cai em desuso com as novas experiências de betão armado, que 

sendo um material de grande resistência à tração juntamente com a resistência à 

compressão forma uma espécie de pedra artificial que é igualmente resistente ao fogo 

e com uma durabilidade muito superior ao ferro que, por sua vez, exige uma 

manutenção periódica devido ao desgaste por corrosão/oxidação, limitando-o sempre 

de se destacar/impor como um material de futuro. O betão armado passa a ser utilizado 

e generalizado a todas as obras. (Fernandes, 2005, p. 21; Rodolfo, 2002, p. 23) 

Surge também uma nova geração de arquitetos com uma formação distinta a quem a 

utilização de uma linguagem ou estilo dependia do programa e da localização, havendo 

uma abertura à invenção de um conceito formal. 

Por outro lado, a necessidade de marcar a diferença e afirmação por parte do regime 

através da construção de obras públicas que para a sua execução chamava os novos 

arquitetos. 

A conjuntura internacional tendo a afirmação de novos princípios e movimentos com 

influência crescente no panorama da arquitetura mundial, tais como o construtivismo 

russo, o De Stijl, a Bauhaus, o movimento moderno em França com duas vertentes 

distintas, a corrente de Le Corbusier e os representantes de Auguste Perret3, este último 

segundo um modernismo mais tradicional. (Rodolfo, 2002, p. 65; Dorfles, 1986, p.24; 

Fernandes, 2005, p. 11) 

A arquitectura moderna é portanto qualquer coisa de fundamentalmente novo e diferente, 

precisamente devido ao facto de ser condicionada por novas exigências sociais e por 

novos materiais de construção. Mas isto não significa que ela não seja a continuação e 

a natural derivação daquela que sempre existira, ou seja ela não tenha mais direito de 

ser considerada «uma arte». (Dorfles, 1986, p. 13) 

Em Portugal, o modernismo4 desenvolvido nos anos 20 e 30 não foi um movimento 

organizado, foi sim desenvolvido por uma nova geração de arquitetos que tinham em 

comum uma forma de expressão, são protagonistas desta geração: Cristino da Silva, 

Carlos Ramos, Pardal Monteiro, Cassiano Branco, Jorge Segurado, entre outros. Estes 

                                            
3 Auguste Perret foi um arquiteto francês percursor do uso do betão armado, fundamentalmente na 
construção das igrejas, sendo pioneiro da Arquiteta Moderna Religiosa no século XX. (Lobo, 2010, p.377) 
4 O modernismo centrou-se em formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social 

e da vida citadina afirmando que estas se tornaram ultrapassadas, por isso era fundamental deixá-las de 
lado e criar uma nova cultura. 
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foram todos alunos de José Luís Monteiro na E.B.A.L., formaram-se todos num meio 

eclético e neste período a arquitetura vivia uma forte crise de valores pois esperava-se 

o seu ressurgimento e adaptação a esta nova época, adequada às novas condições 

sociais, aos novos materiais e às novas técnicas de construção.  

No inicio do século, a Arte Nova fez a passagem para a Art Deco5 que teve influência 

entre alguns arquitetos modernistas que adotaram o estilo, entre outros, Pardal Monteiro 

que começou o seu percurso com um Edifício na Avª na Republica de 1920, (Prémio 

Valmor de 1923) e cuja fachada se enquadra na transição da Arte Nova para Arte Déco, 

esta mais planificada e geométrica, ganhando um novo Prémio Valmor em 1929 com a 

moradia na Avª 5 de Outubro em estilo Art Déco. Também Carlos Ramos apresenta esta 

corrente através do edifício da Agência Havas (1921). (Fernandes, 2005, p.118-119) 

 
Ilustração 4 - Fachada Edifício na Avª 
da Républica nº43, Pardal Monteiro, 
Lisboa. (Lisboa. Câmara Municipal, 
2016d). 

 
Ilustração 5 – Fachada Moradia Avª 5 de 
Outubro, nº209-211, Pardal Monteiro. (Lisboa. 
Câmara Municipal, 2016e). 

 
Ilustração 6 - Fachada principal da 
Agência Havas, Lisboa, Carlos 
Ramos. (Leite, 2014). 

 
O gosto geométrico vai espalhar-se por Portugal ao longo da década de 30, sobretudo 

em Lisboa e o modernismo afirmar-se-á apoiado nas obras públicas levadas a cabo pelo 

regime tendo aberto concurso para os primeiros liceus do Estado Novo em 1930 com o 

liceu de Beja de Cristino da Silva, cujo estudo é apresentado mais adiante no ponto 

3.2.1. 

Mas pode dizer-se que a arquitetura moderna mais purista em Portugal tem início com 

o projeto do Capitólio (1925) de Cristino da Silva, seguindo-se na mesma orientação o 

Instituto Superior Técnico (1927) de Pardal Monteiro, o Cinema Éden (1930) de 

Cassiano Branco, o Pavilhão de Rádio do Instituto de Oncologia (1930) de Carlos 

                                            
5 Art Deco foi uma corrente que integrou uma mistura de estilos e de movimentos do séc. XX, começou na 
Europa em 1910. Afeta a arquitetura, as artes decorativas, o design de interiores e o desenho industrial, 
assim como as artes visuais, a moda, a pintura, as artes gráficas e também o cinema. 
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Ramos, o Liceu de Beja (1930) de Cristino da Silva, os Liceus de Lisboa e de Coimbra 

(1930) de Carlos Ramos e José Segurado. Durante o período dos anos 30 a Igreja de 

Fátima, o Instituto Nacional de Estatística de Pardal Monteiro e a Casa da Moeda de 

Jorge Segurado, todas estas obras se devem à política de saneamento financeiro 

promovida por Salazar que permitiu um vasto programa para a construção de obras 

públicas. (Lamas, 1993, p.28) 

 
Ilustração 7 - Instituto Superior Técnico, Mário Novais. 
(Monteiro, 2012, p.100). 

A atitude por parte do regime em relação a este novo desafio da arquitetura moderna 

era de tolerância nesta primeira fase, porque era necessário construir rapidamente de 

modo a marcar e credibilizar o regime através da arquitetura, sendo que a modernidade 

está também associada ao progresso, logo contribuía para o fortalecimento da imagem 

do novo poder instituído. Por outro lado, a inexistência ainda de modelos inspiradores 

e, por fim, a não estabilização do regime que só se concretizaria a partir de 1933 com a 

ascensão de Salazar à Presidência do Conselho de Ministros com o consequente 

nascimento de uma nova constituição. Começou a sentir-se nesse ano, por parte da 

ideologia do regime, necessidade de afirmação através da arquitetura, tal como na 

Alemanha e em Itália. Com a sua consolidação procura-se uma corrente que definisse 

o Estado Novo e que, através da expressão como fio condutor da arquitetura, 

conseguisse passar os seus valores. (Rodolfo, 2002, p. 67) 

No ano de 1938, Salazar chama Duarte Pacheco (1899-1943)6 para o cargo de 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Ministro das Obras Públicas. Durante este 

                                            
6 Duarte Pacheco nasceu em Loulé e era o quarto filho de onze de José Azevedo Pacheco e Maria do 
Carmo Pacheco. Cedo ficou órfão de mãe (seis anos) e de pai (aos catorze anos). Frequentou o liceu em 
Loulé até ao terceiro ano, tendo mais tarde transitado para o Liceu de Faro onde conclui o 7ºano (atual 11º 
ano) com 17 valores. Formou-se em 1923 em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico com 
média final de 19 valores. Ingressou no corpo docente do Instituto Superior Técnico em 1925, onde foi 
professor da disciplina de Matemáticas Gerais tendo dois anos depois tomado posse como diretor da 
escola. Morreu em 1943 no hospital vítima de um acidente rodoviário quando tinha apenas 44 anos de 
idade, nesse momento o regime ficou órfão pois tinha perdido o melhor Ministro das Obras Públicas e 
Comunicações até então. (Leite, 2010) 
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período foi mentor de vários projetos para a encomenda pública do Estado Novo e 

Salazar tirou partido da sua inteligência e dedicação. transformando-o num ícone do 

regime, glorificando a sua obra através de propaganda. (Rosas, 1994, p. 282) 

A partir deste ano, passou a ser imposta a linguagem arquitetónica do Estado Novo, 

sendo obrigatório todos os projetos passarem pela C.M.L. através da Comissão de 

Estética da Cidade de Lisboa e pelo M.O.P., através do Conselho Superior de Obras 

Públicas.  

 
Ilustração 8 - Salazar, Duarte Pacheco e António Ferro, as figuras da 

imagem cultural de um país, discurso inaugural do Secretariado de 
Propaganda Nacional. (António, 2006). 

A Exposição do Mundo Português de 1940 vai concentrar os ideais e a politica 

instaurada, que de acordo com António Ferro7(1895-1956), o desenvolvimento das artes 

devia acompanhar a obra do Governo como toda a sua elevação e patriotismo. Este 

defendia o moderno, mas ao mesmo tempo promovia a criação de uma corrente 

portuguesa de 1940 para a elevação dos ideais do regime. (Tostões, 1995, p. 525) 

Dando lugar à arquitetura do regime é interrompido o moderno dos anos 20 e 30, 

apresentando-se com um desenho austero e clássico na tentativa de obter a máxima 

monumentalidade, baseada no passado e na história de Portugal. 

2.3. INFLUÊNCIAS DA SEDIMENTAÇÃO DA LINGUAGEM NA ARQUITETURA DO 

ESTADO NOVO E MODELOS ADOTADOS 

Tal como foi mencionado anteriormente, o Estado Novo consolidou-se a partir de 1933 

mas foi a partir de 1938 que o regime começou a ter preocupação com a aquisição de 

um estilo que caraterizasse e imortalizasse a arquitetura desta época tendo como 

                                            
7 António Ferro foi diretor do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), mais tarde designado como 
Secretariado Nacional da Informação (SNI), durante o período do Estado Novo. 
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influências a casa portuguesa de Raúl Lino8, o início do Projeto da Praça do Areeiro 

onde é aprofundado o seu estudo no quarto capítulo desta dissertação com especial 

atenção, à Exposição do Mundo Português dirigida por Cottinelli Telmo9, à Exposição 

de Arquitetura do III Reich, organizada por Albert Speer e às influências da arquitetura 

italiana. 

 
 
 
 

 
Ilustração 9 – Perspetiva da Exposição do Mundo 
Português, 1938. (Leite, 2012). 

 
 
 
 

 
Ilustração 10 – Conjunto arquitetónico da 
praça do Areeiro. (Ilustração nossa, 2016) 

 

 
Ilustração 11 – Capa do livro 
da exposição de Berlim que tem 
uma apresentação de Speer. 
(Ilustração nossa, 2016) 

 
Mas não se entenda que a arquitetura do Estado Novo é monolítica e que era a única 

arquitetura que se fazia no país. Pelo contrário, a arquitetura ao estilo Estado Novo 

concentrou-se mais em Lisboa porque era a capital do império e aí se concentrava o 

poder instituído. O atraso em que o país ainda se encontrava não permitiu que o estado 

controlasse tudo o que se fazia. Podemos verificar que no Porto, por exemplo, existem 

muitos exemplos de arquitetura moderna que foi feita durante este período e que nem 

todos os edifícios patrocinados pelo Estado obedeceram aos cânones do Estado Novo, 

                                            
8 Raúl Lino nasceu em Lisboa no dia 21 de Novembro de 1879, era filho de uma família burguesa abastada 

e saiu do país por vontade do seu pai em 1890 para estudar em Inglaterra onde teve a sua primeira 

formação perto de Windsor, mais tarde já na adolescência foi para a Alemanha (Hannover) aprender a 

língua e estudar arquitetura, frequentou a Escola de Artesanato e a Escola de Artes e Ofícios assim como 

o Instituto Superior Técnico, durante o período em que permaneceu na Alemanha conheceu o historiador e 

arquiteto Albecht Haupt (1852-1932) e trabalhou no seu atelier até regressar a Portugal. Quanto a Haupt 

era um grande estudioso da arquitetura renascentista portuguesa e Raúl Lino absorveu esse espirito 

historiador e nacionalista. 

9 José Ângelo Cottinelli Telmo foi um arquiteto modernista que se destacou na primeira metade do século 

XX em Portugal. O auge do seu papel, enquanto arquiteto, culminou com a nomeação de Arquiteto-Chefe 

da Exposição do Mundo Português em 1940. 
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como é o caso do Instituto Superior Técnico (1927-1935), de Pardal Monteiro, entre 

outros que apresentamos adiante. 

Em relação a Raúl Lino, e como já se verificou anteriormente, foi um defensor convicto 

de princípios ideológicos acerca da «casa portuguesa» tendo recusado a arquitetura 

moderna, considerando-a monótona e desinteressante onde em paralelo a arquitetura 

do Estado Novo é definida por ter um desenho austero, rígido, clássico, buscando por 

vezes a tradição seiscentista para conseguir a máxima monumentalidade criando um 

estilo baseado na história, no passado e na tradição. (Almeida, 1986, p. 81; Tostões, 

2004, p. 105) 

Durante as décadas de 1940 e 1950 foi aplicado o estilo arquitetónico, mais conhecido 

por “Português Suave”, que deriva da casa portuguesa, em edifícios públicos e privados, 

o qual foi fortemente criticado por vários arquitetos portugueses tendo ficado conhecido 

por Estilo nacionalista, tradicionalista ou mesmo estilo Estado Novo. Cottinelli Telmo 

refere acerca da arquitetura o seguinte: 

O regionalismo nasce da preocupação natural de que o arquitecto se sente possuído 

quando, ao estudar um projecto pitoresco dessa região, o procura casar com o ambiente 

dela. (Telmo, 1927, p. 66) 

Não se entenda que Raúl Lino fazia apenas arquitetura baseada na Casa Portuguesa, 

esta apenas deu origem a um estilo mais tradicionalista servindo de orientador ou 

referencial para a criação de uma linguagem arquitetónica que caraterizasse o regime. 

Na casa portuguesa, Lino definiu princípios anti modernos e conservadores, estes 

formaram uma base da arquitetura regional-tradicional do Estado Novo, tendo Raúl Lino 

consciência disso ou não. (Fernandes, 2003, p. 44; França, 1970, p. 75) 

Por outro lado, a Exposição do Mundo Português de 1940 em Lisboa constitui uma data 

marcante no que diz respeito à incorporação simbólica da ideologia do Estado Novo, 

nomeadamente na arquitetura e foi o culminar de uma série de comemorações que se 

realizaram por todo o país. Cottineli Telmo foi o Arquiteto-chefe desta exposição, mas a 

sua conceção contou com vários artistas modernos, arquitetos, pintores e decoradores. 

Foi uma exposição de arquitetura nacionalista, monumental, de glorificação de Portugal 

e do poder. Terá sido também uma verdadeira arquitetura de propaganda pois a zona 

ribeirinha de Belém estava repleta para este grande acontecimento. (Almeida, 1986, p. 

120) 
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Ilustração 12 - Vista Geral da Exposição do Mundo Português, ao centro, a Praça do Império. (Estúdio Horácio Novais, 1940). 

O programa era constituído pela Praça do Império desenhada em frente ao Mosteiro 

dos Jerónimos e o Padrão dos Descobrimentos, sendo o símbolo da Exposição o 

Pavilhão da Honra e de Lisboa desenhado por Cristino da Silva e o Pavilhão dos 

Portugueses no Mundo de Cottineli Telmo.  

Por consequência, a exposição marcou o fim (temporário) do modernismo e assinalou 

uma nova forma de fazer arquitetura que fez corresponder aos ideais do regime. Como 

critério na arquitetura da Exposição do Mundo Português, os edifícios mais notáveis 

tinham uma linguagem moderna, com recurso a coberturas planas e à sobreposição de 

volumes. No entanto, para “controlar” essa rejeição de assumir as premissas do 

Movimento Moderno, nos pavilhões foram acrescentados símbolos nacionalistas.  

A influência da arquitetura alemã é também visível neste período não podendo deixar 

de ser referida, faz parte de um período que todos sabemos ser rígido, austero e 

monumental, etc., em que o arquiteto responsável é Albert Speer, inspetor Geral do 

Urbanismo de Berlim, e estando a Alemanha a ser comandada pelo regime nazi queria 

Hitler marcar o seu legado com uma arquitetura evidente do poder instalado, afirmando 

que: “Nenhum povo sobrevive aos testemunhos da sua cultura.” (Adolfo Hitler apud 

Speer, 1941, p.4). 

A revolução de 1933 é para a Alemanha uma transformação em todos os campos da 

vida nacional. O ressurgimento no campo cultural corre paralelamente com o 

rejuvenescimento político e social. Adolfo Hitler, o Fuhrer da Alemanha, dedica-se 

pessoalmente a esta tarefa. A arquitetura é a sua preferida. (Speer, 1941, p. 10) 

No programa de edificações da Grande Alemanha, a reforma das cidades alemãs ocupa 

o lugar de relevo.  

Conforme os desejos do Fuhrer, uma série de grandes cidades alemãs, receberá, 

mediante o traçado de praças e ruas representativas, novos centros pelos quais se 

orientará o urbanismo dos tempos futuros. A capital do Reich ocupa o primeiro plano da 

reforma. Da mesma forma e sob a mesma orientação se procederá à reforma de Munique 
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na sua qualidade de capital do Movimento, do recinto dos Congressos do Partido, em 

Nuremberg, de Hamburgo, metrópole do comércio externo, e de Linz. 

Nos oito anos decorridos depois da subida de Adolf Hitler ao poder revelou-se, numa 

série de grandes edifícios, o novo aspecto das cidades alemãs. (Speer10, 1941, p. 4) 

Com o intuito de promover a grandiosidade da arquitetura Alemã de Hitler, em 1941 foi 

realizada em Portugal a exposição “Moderna Arquitetura Alemã”, em que o promotor da 

exposição foi o arquiteto Albert Speer, à data Inspector Geral do Urbanismo de Berlim. 

Este cargo era mais importante e um pouco diferente do que parecia à primeira vista, 

pois naquela época já Speer se tinha introduzido no círculo mais íntimo do Führer graças 

ao seu talento como arquiteto e o interesse que Adolf Hitler tinha pelas suas ideias e 

pela arquitetura para as concretizar, sendo o seu objetivo projetar a futura capital da 

Alemanha numa perspetiva de imortalização urbana do Império, Speer tinha realizado 

alguns dos projetos mais emblemáticos do III Reich e tinha conjugado esforços com 

outros arquitetos que em conjunto viriam a formar a imagem Arquitetónica da Alemanha 

nazi, tais como: Troost, Diestler e outros. 

 
Ilustração 13 - Sector da parede 
exterior do Estádio alemão, 
Albert Speer. (Speer, 1941, p.45) 

 
Ilustração 14 - Edifício da nova 
Chancelaria de Berlim, Albert 
Speer. (Speer, 1941, p.47) 

 
Ilustração 15 - Estádio Olímpico de Berlim, Werner March. 
(Speer, 1941, p. 68) 

Estas construções de cariz clássico, com uma imponência que é vinculada pela escala 

da construção e pela utilização da pedra como material de eleição tornando o edifício 

pesado, mas ao mesmo tempo com a intenção de mostrar o forte poder instituído são 

as caraterísticas mais marcantes deste estilo arquitetónico que serviram como 

inspiração à arquitetura do Estado Novo.  

Baseado nestes modelos imponentes, Salazar pretendia igualmente imortalizar e 

encontrar um estilo que caraterizasse a arquitetura do Estado Novo, mas sendo um 

regime mais suavizado a sua arquitetura fez-se equiparar a esse ideal, encontrando sim 

um estilo que o definiu e imortalizou, sendo monumental, imponente e austero, 

                                            
10 Inspetor Geral do Urbanismo de Berlim. 
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inspirando-se na Alemanha de Hitler mas menos rígido, menos monumental, mais 

“modesto”, de cariz nacionalista e tradicionalista. 

A influência da arquitetura Italiana é também transposta para a nossa arquitetura, damos 

exemplos de Pardal Monteiro e Cottinelli Telmo que se inspiraram no modelo Italiano da 

Universidade de Roma para as universidades de Lisboa e Coimbra. (Figueiredo, 2010) 

Em 1937, acompanhado por Duarte Pacheco, Pardal Monteiro viaja por Itália, visitando 

em Roma, a CittàUniversitaria (1932-35), mandada construir por Mussolini (1883-1945) 

com projeto de Marcello Piacentini (1881-1960).  

 
Ilustração 16 – Cidade Universitária 
de Roma, 1932-35, Piacentini. 
(Figueiredo, 2010) 

 
Ilustração 17 – Edifício da Faculdade de 
Direito da Cidade Universitária de Lisboa, 
elaborado entre 1935-57, Pardal Monteiro. 
(Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 18 – Biblioteca da Cidade 
Universitária de Coimbra, 1949, Cottinelli 
Telmo e Alberto José Pessoa. (Peres, 2013) 

 

Ana Tostões refere-se à obra de Pardal Monteiro e explica-a da seguinte forma: 

Tendo sido durante algum tempo o arquiteto da confiança de Duarte Pacheco, com quem 

vai visitar a obra de Piacentini em Itália, Pardal Monteiro protagonizou a primeira etapa 

das obras públicas, definida no limbo entre a modernidade e a monumentalidade, numa 

elegante e austera simbiose balançada entre a manipulação de volumes claros e puros, 

e o frequente recurso a uma composição simétrica, com entradas marcadas por grandes 

pilastras, escadarias monumentais, pés-direitos múltiplos, revestimentos a mármore e 

enquadramentos de painéis pictóricos. (Tostões, 1995, p.524) 

Sendo assim, a arquitetura do Estado Novo define-se por reação ao modernismo pois 

este é sinónimo de internacionalismo, ou seja, é o oposto de nacionalismo que é uma 

das bases de caraterização do regime que no caso português se evidenciou num estilo 

mais modesto e suavizado correspondente a uma menor dureza do regime, 

relativamente a outros, como o Italiano ou sobretudo, o Alemão. (Fernandes, 1989, p. 

123) 

Mas a arquitetura do Estado Novo teve vários modelos adequados a diversas situações 

que se distinguem entre (Fernandes, 1989, p. 121; Costa, 2002, p. 21):  
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O prédio de rendimento com características clássicas, de influência joanina, pombalina 

e regionalista, são exemplos deste modelo: a Praça do Areeiro, Avenida Sidónio Pais e 

a Avª António Augusto de Aguiar; 

 
Ilustração 19 – Proposta para fachadas de edifícios da Baixa de 
Lisboa (Pombalino), Eugénio dos Santos. (Mascarenhas, 2005) 

 
Ilustração 20 - Edifício de habitação11 na Avª António Augusto 
de Aguiar, Miguel Jacobetty, 1943. (Lisboa. Câmara Municipal, 
2016). 

A Moradia unifamiliar burguesa, com características classicistas e com referências de 

Raúl Lino; 

 

 
Ilustração 21 - Casa dos Penedos, Raúl Lino, 1920. (Sintra. Câmara 
Municipal, s.d.) 

 
Ilustração 22 – Moradia no Bairro da Ajuda, Restelo, 
prémio municipal de 1946, Carlos Ramos. (Fernandes, 
2003, p. 168) 

 

Mais austero e imponente, o modelo das universidades [Ilustração 16 e 17] e Palácios 

da Justiça; é de referir que as colunatas que são aplicadas nestas obras são um tema 

muito frequente tendo o objetivo de dar uma certa monumentalidade, assumindo uma 

“dignidade” e presença do Estado. 

                                            
11 O Edifício de habitação na Avª António Augusto de Aguiar é um projeto do arq. Miguel Simões Jacobetty 
Rosa e foi mandado construir por Adriano da Costa Carvalho, tendo recebido o Prémio Municipal de 
Arquitetura de 1943, atribuído pela primeira vez nesse ano. O edifício está integrado no conjunto de prédios 
típicos da arquitetura do Estado Novo, traduz o estilo nacionalista do regime, evidenciando uma fachada 
grande com uma frente seguida, uniforme e geométrica, a duas cores, mostrando uma racionalidade e 
monumentalidade modernas, por um lado, e uma arquitetura tradicional por outro. (Lisboa. Câmara 
Municipal, 2016) 
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Ilustração 23 – Palácio de justiça do Porto, Arqº Raúl Rodrigues Lima, inicio 
das obras 1958 e inaugurado em 1961. (Leite, 2011c). 

 
As Casas de renda económica, de habitações geminadas, pobres em materiais e 

elementos decorativos das quais são exemplo o Bairro Alto, a Ajuda, Serafina, Madre 

Deus, Encarnação, etc.; 

             
Ilustração 24 – Capa do livro Casas Portuguesas de Raúl Lino, 
as casas simples. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 25 -  Bairro da Serafina, Raúl Lino, 1940. (Fernandes, 
2003,  p. 170) 

 

 
Ilustração 26 – Bairro do Alvito - Serafina, Arqº Paulino Montez, 
Lisboa, 1938. (Fernandes, 2005, p. 98) 

 
Ilustração 27 – Bairro Madre Deus, Lisboa, Arqº Luís Benavente, 
1939-42. (Fernandes, 2003, p.190) 

 
Modelo igualmente modesto é o das escolas primárias (executadas a partir de projetos 

tipo da autoria de Rogério de Azevedo, destinados a zona norte do país e Raúl Lino, 

destinados à zona sul), casas do povo, cadeias comarcãs, CTT, esquadras de polícia, 

etc. (Vila Pouca, 2013, p.26 ; Le Cunff, Seguro, 2012) 
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Ilustração 28 –Escola nº3 de Vila do Conde, Arqº Manuel 
Fernandes de Sá, Porto, 1944. (Leite, 2012b) 

 
Ilustração 29 – Escola de Milhão, perto de Bragança, 
Arqº Manuel Fernandes de Sá, 1944. (Leite, 2012b) 

 
Ilustração 30 – Estação dos correios em Beja, Arqº 
Adelino Nunes, 1943. (Leite, 2013) 

 
Ilustração 31 – Estação dos correios em Vila Franca 
de Xira, Arqº Adelino Nunes, 1944. (Leite, 2012b)  

 

Estes modelos de caraterísticas monumentais classicizantes ao gosto alemão e italiano, 

prolongam-se até aos anos 60 com a promoção do Estado nestas obras, como é o caso 

do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a cidade universitária de Lisboa e a 

Biblioteca Nacional de Pardal Monteiro.  

 
Ilustração 32 – Edifícios da cidade Universitária de Lisboa, Arqº Pardal 
Monteiro. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 33 – Edifício da Biblioteca Nacional, 
Lisboa, Arqº Pardal Monteiro. (Ilustração nossa, 
2016) 

 
Curiosamente, nesta época a utilização do betão armado torna-se vulgar, sendo irónica 

a conjugação dos seus ideais progressistas com a utilização deste material e técnicas 

de construção novas, mas ao mesmo tempo historicista e tradicionalista na sua 

expressão arquitetónica. (Fernandes, 2003, p. 154) 
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3. LUÍS CRISTINO DA SILVA 

3.1. NASCIMENTO E FORMAÇÃO 

 
Ilustração 34 - Luís Cristino da Silva. 
(Estúdio Mário Novais, 1946). 

 
Ilustração 35 – Retrato de Luís Cristino 
da Silva por Henrique Medina, 1949. 
(Fernandes, 1998, p. 27) 

 
Ilustração 36 – Retrato de Luís Cristino 
da Silva, 1971. (Silva, 1971, p.33) 

 
Luís Ribeiro Carvalhosa Cristino da Silva nasceu em Lisboa a 21 de Maio de 1896 na 

freguesia de Santa Isabel, era filho e neto de pintores, a sua mãe era Maria Antónia 

Augusta de Almeida Carvalhosa e Silva e o seu pai o professor do Instituto Industrial 

João Ribeiro Cristino da Silva, fazia parte do “Grupo do Leão”12 no qual integravam 

Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), João Vaz (1859-1931), António da Silva 

Porto (1850-1893) e Rodrigues Vieira (-1934). O avô de Cristino foi o pintor João Cristino 

da Silva (1820-1877)13.  

Cristino, desde cedo, tomou o gosto pelo meio artístico, tendo vivenciado ao lado dos 

seus mais próximos e de uma geração tão rica em arte e cultura uma convivência 

marcada pelas histórias contadas à mesa do “Leão de Ouro”, vindo a ter como professor, 

mais tarde, Columbano Bordalo Pinheiro na Escola de Belas Artes de Lisboa onde deu 

aulas entre 1901 a 1924. (Rodolfo, 2002, p. 31-32; Fernandes, 1998, p. 38) 

                                            
12 Este grupo do Leão era uma tertúlia que reunia artistas portugueses da época os quais se juntavam na 
cervejaria Leão de Ouro em Lisboa entre 1881 e 1889, foram responsáveis pela divulgação e pelo sucesso 
da pintura do naturalismo em Portugal. 
13 Foi o primeiro pintor português a consagrar-se à pintura da paisagem foi também professor na Academia 
Real de Belas-Artes de Lisboa, onde lecionava e regia em 1860 a Aula de Paisagem. 
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Ilustração 37 - Quadro do "Grupo do Leão" de 1885, pintado por Bordalo Pinheiro, onde 

está o pai de Cristino em cima à esquerda (Rodolfo, 2002, p. 32) 

Mas Cristino da Silva prova anos mais tarde que tem um talento próprio e genuíno que 

herdou do seu pai e do seu avô, durante o seu crescimento enquanto pessoa, no 

modesto bairro de Santo Amaro, fez amizade com José Ângelo Cottinelli Telmo seu 

vizinho na Calçada da Tapada. 

Em 1907 começou a estudar na Escola Industrial Marquês de Pombal, escola esta que 

pertencia ao bairro onde morava e mais tarde em 1910 com apenas 14 anos matricula-

se na Escola de Belas Artes de Lisboa (EBAL) onde inicia o curso Preparatório de 

Arquitetura Civil e frequenta simultaneamente a Aula de Desenho Geral da Academia 

de Belas Artes de Lisboa. Não fora brilhante, mas sim um aluno mediano com 

classificações entre os 10 e os 13 valores. Em 1917 participa na 13ª Exposição de 

Aguarela, Desenho e Miniatura da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), com as 

obras “Interior da Igreja de Aldeiavinha” e “Casas Antigas” (Aldeia Galega da Merceana) 

e diversos aspetos da Sé de Lisboa tendo obtido uma Menção Honrosa em Aguarela. 

Em 1918 é finalmente diplomado pela EBAL e, no ano seguinte, concorre a uma bolsa 

de estudo no estrangeiro e é então nomeado para uma pensão no âmbito do legado 

Valmor como “Pensionista da Arte na classe de Arquitetura” para se aperfeiçoar no 

estrangeiro, após prestação de provas perante o Conselho de Artes e Arqueologia da 

Câmara Municipal de Lisboa. Entre 1919 e 1920 fez um estágio no Ministério da 

Instrução Pública em Lisboa, tendo prestado auxilio na repartição de construções 

escolares onde já estava muito bem situado e em 1920 inicia o seu estágio em Paris, 

inscrevendo-se como aluno livre no atelier de Victor Laloux (1850-1937). (Fernandes, 

1998, p.38) 
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Ilustração 38 - Cristino da Silva, em Paris, com colegas e Vitor Laloux (Rodolfo, 2002, p.45) 

A reforma de 1911 permitiu que muitos estudantes de arquitetura pudessem concluir o 

curso no estrangeiro conseguindo obter o diploma em Portugal, foram alguns os 

arquitetos, que entre 1865 e os primeiros anos do século XX, foram diplomados pela 

École Nationale des Beaux-Arts de Paris. O objetivo de Cristino tendo o curso concluído, 

era adquirir conhecimento e principalmente adquirir experiência. 

A chegada de Cristino a Paris revela-se um choque. Era uma cidade muito maior em 

comparação com Lisboa, e fervilhava progresso e civilização, onde as novas correntes 

e movimentos já se faziam notar. Em oposição, encontra também uma escola em que o 

academismo e a conceção clássica são o principal ponto de referência, tendo como 

objetivo principal nesta experiência adquirir maior conhecimento. As aulas 

complementares do curso que tinham maior relevância para Cristino eram a geometria 

descritiva, a matemática e a história de arte, mais do que a arquitetura civil. (Rodolfo, 

2002, p.44; Fernandes, 1998, p. 39) 

Cristino da Silva inscreve-se no mais conceituado atelier oficial, que é dirigido por 

Charles Lemaresquier e Victor Laloux, tendo sido o seu trabalho orientado 

principalmente por Laloux. O plano de estudos tinha a duração de cinco a seis anos e 

estava organizado em dois ciclos. A segunda classe com disciplinas como a geometria 

descritiva, perspetiva, estereotomia, matemática, etc. e a iniciação à composição 

através de exercícios; a Primeira Classe à qual se tinha acesso com a obtenção de 

medalhas e menções honrosas nos exames de Segunda Classe onde os estudos eram 



Arquitetura no Estado Novo: A Praça do Areeiro 

Raquel Amaro Pires Couchinho    46 

práticos, como o desenho, a composição, a decoração e onde a história de arte tinha 

muito menos importância na formação dos arquitetos. (Rodolfo, 2002, p. 31-32) 

Cristino fez-se notar no atelier oficial de Victor Laloux pela sua persistência, dedicação 

e trabalho. Entre 1923 e 1929 criou mais de vinte projetos sob a orientação de Laloux, 

conseguindo a admiração e o respeito entre os seus colegas. Mas, ao mesmo tempo, 

era importante ter soluções alternativas ao que se fazia, procurando-se novas 

linguagens, como foi referido anteriormente, provocadas pela influência de movimentos 

de vanguarda europeus como o Stijl (1917-1931) de origem na Holanda, a Bauhaus 

(1919-1932) Alemã e o Construtivismo Russo (1918-1932). 

Em 1922 faz uma viagem de estudo à Bélgica onde conheceu a obra de Joseph 

Hoffman, Palácio Stoclet (1905-1910), visitou também a Alemanha, a Bauhaus de 

Walter Gropius (1884-1967) e em 1923 termina o seu estágio na E.N.B.A. levando 

consigo um louvor escrito por Victor Laloux como reconhecimento do seu excelente e 

dedicado trabalho produzido no atelier. Mas Cristino pede autorização para continuar os 

estudos em Roma tendo frequentado o estágio na Villa Médicis, na Academia 

Francesa14. Ali os alunos executavam trabalhos relacionados com levantamentos e 

restituições gráficas de monumentos antigos fazendo sentido arquitetos e arqueólogos 

trabalharem juntos nesta busca, Cristino reencontra em Roma alguns dos seus colegas 

da E.N.B.A., juntando-se a eles no trabalho e investigação de ruínas, imaginando 

possíveis espaços e formas que faz transportar para o papel através de desenhos em 

aguarela. Para adquirir mais conhecimento em Itália visita outras cidades mais para sul 

dando continuidade aos estudos arqueológicos, adquirindo um enorme prestigio pelo 

trabalho desenvolvido durante o estágio de Paris e Roma, no ano de 1923, ainda sem 

obra construída foi nomeado para júri do Prémio Valmor, juntando-se a José Luís 

Monteiro que representa a Câmara Municipal de Lisboa. (Rodolfo, 2002, p. 32-33; 

Fernandes, 1998, p. 41) 

3.2. PERCURSO PROFISSIONAL 

A obra de Luís Cristino da Silva transmite um percurso exemplar na arquitetura da 

primeira metade do século XX em Portugal. É de salientar o seu papel como professor 

na Escola de Belas Artes de Lisboa (EBAL) durante trinta e três anos (1933-1966). 

                                            
14 Só um número muito restrito de alunos estudava nesta academia e na qual a formação era em 
Antiguidades Clássicas. 
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Cristino da Silva, foi por muito tempo, personagem de um período marcante e marcado 

pelo seu percurso e pelo legado deixado. A sua obra de arquitetura de vanguarda 

moderna, no polo oposto ou símbolo de uma arquitetura presa aos parâmetros 

académicos e alvo de críticas das novas gerações, hesitante entre dois pressupostos 

que espelham um país também ele contraditado entre o moderno e o apelo à tradição. 

Para se perceber melhor esta dicotomia é necessário fazer um levantamento de datas 

e projetos do Cristino. 

1924 é a data em que Cristino regressa a Portugal e na qual é realizada uma exposição 

na S.N.B.A. com alguns trabalhos seus que foram elaborados durante o estágio em 

Paris e que revelam um enorme conjunto de aguarelas e guaches que foram colocados 

à venda e dos quais hoje se desconhece o paradeiro. Cristino fez-se logo notar pois a 

sua exposição foi anunciada na revista Arquitetura Portuguesa (Janeiro, 1925). 

(Rodolfo, 2002 p. 68; Fernandes, 1998, p. 41) 

Recém-chegado de Paris, com uma formação de base em arquitetura clássica, como 

pudemos constatar anteriormente, inicia as suas primeiras experiências profissionais 

em Portugal, em parceria15 com o Tertuliano Lacerda Marques e Carlos Ramos. As 

primeiras obras realizadas em parceria são uma casa em S.Vicente (Cabo Verde), 

Hospitais da Misericórdia de Arraiolos e Vila Franca de Xira e uma habitação na Rua 

Santos Dumont, nº71.  

Em 1925 realizou-se uma exposição no I Salão de Outono da S.N.B.A para expor estes 

trabalhos e é a partir desta data que se começa a assistir às primeiras obras de 

características modernas que se opõem a outras mais regionalistas. As de influência 

moderna parecem inspiradas em Tony Garnier16 e Auguste Perret17 e a uma depuração 

drástica da Art Deco, influência talvez de Le Corbusier e Mallet Stevens, como veremos 

mais adiante no ponto 3.2, enquanto que as obras mais regionalistas/tradicionalistas 

têm em comum traços de Raúl Lino e a defesa do lugar que determina o espaço e a 

forma construída. Dentro dos projetos regionalistas enquadram-se a Quinta dos 

Plátanos na Merceana (1928); projeto de uma moradia na Quinta dos Vales em Águeda 

                                            
15 Estes ter-se-ão assumido como equipa para a realização de obras nacionais modernas, sendo que nesta 
época o moderno servia para designar o oposto ao tradicionalista, assumindo uma postura diferente do que 
já se conhecia. 
16 Tony Garnier foi um arquiteto e urbanista francês. Autor do projeto A Cidade Industrial de Lyon (1918), 

previa a utilização do betão em grande escala. 
17 Auguste Perret foi um arquiteto francês percursor do uso do betão armado. Foi o pioneiro da Arquitetura 

Moderna Religiosa no século XX. (Lobo, 2010, p.377) 
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(1929); projeto da Junta Geral do Distrito da Guarda, em parceria com Pardal Monteiro 

(1930). (Rodolfo, 2002 p. 68; Fernandes, 1998, p. 106) 

 
Ilustração 39 - Casa de habitação na 
Merceana, 1925. (Rodolfo, 2002, p. 
69). 

 
Ilustração 40 – Junta Geral do Distrito 
da Guarda, 1929. (Rodolfo, 2002, p. 
72). 

 
 

 
Ilustração 41 – Quinta dos Plátanos, Merceana, 
1928. (Fernandes, 1998, p. 106). 

 
Este é o momento em que podemos já tirar algumas conclusões acerca da obra de 

Cristino e dividir o seu percurso em fases distintas. 

Percebemos que a sua base académica é a arquitetura clássica tendo desenvolvido 

diversos projetos inspirados nesta vertente arquitetónica durante a sua formação, mas 

inicia o seu percurso profissional com obras puramente modernas e é criticado pelo 

presidente da Academia Nacional de Belas Artes, Dr. José de Figueiredo. 

[…] arquitecto Cristino, olhe que estou muito arrependido de lhe ter dado a bolsa, 

sabe…os senhores vão lá para fora e desnacionalizam-se, fazem assim umas coisas, 

uns disparates! Aquele liceu! (Silva, 1971, p. 4) 

Passa por uma fase de transição nos anos 30, em que faz a junção do moderno com o 

clássico reportando à arquitetura mais tradicional com influências nacionalistas, mas 

ainda não assumidamente ao Estilo Estado Novo, apenas conjugando o moderno com 

alguns “tiques” que se avizinhavam. 

Estavam, entretanto, terminados os anos de utilização e tolerância do “moderno” pelos 

patrões do Estado Novo, no final dos anos 40. (Portas, 1973, p. 711) 

Nos anos 40 assume uma linguagem puramente tradicional e clássica tornando-se um 

verdadeiro adepto da arquitetura ao estilo Estado Novo. 

Cristino torna-se então, cada vez mais, o “arquitecto oficial” do regime…(Fernandes, 

1998, p. 187) 

Por fim numa última fase tenta conciliar os seus ideais com a transição que o I 

Congresso Nacional de Arquitetura de 1948 trouxe e que iremos abordar nesta 

dissertação. 
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3.2.1. ESTUDO DAS SUAS OBRAS/ PARALELO COM ALGUNS SEUS 

CONTEMPORÂNEOS 

3.2.1.1. 1-ª FASE- ARQUITETURA MODERNA 

“Esta nova geração que entrará em cena no 2º quartel do século XX começa por ensaiar 

estilizações classizantes e simplificadas e experimentando um formulário art deco, como 

ponto de partida para uma assimilação das dinâmicas do centro da Europa, desde o 

racionalismo monumental italiano, ao expressionismo da arquitetura alemã, ou ao 

plasticismo holandês, assumindo-se no panorama nacional como um desígnio de 

“pioneirismo”. (Pinto, 2007 apud Batista, 2015, p. 143) 

O projeto do Capitólio (1925) é a primeira obra modernista em Portugal na qual Cristino 

revela clareza e um purismo formal em que o edifício era um volume com a forma de 

um paralelepípedo no qual a fachada principal era constituída com um prisma de vidro, 

iluminado no topo com o nome do imóvel, que inicialmente se chamava El Dorado e 

mais tarde Capitólio. (Rodolfo, 2002, p. 74; Fernandes, 1998, p.64) 

É este o começo do ciclo dos “caixotes envidraçados”, que será encerrado, em glória, já 

a meio dos anos 30, com a Igreja de Fátima e o I.S.Técnico, de Pardal Monteiro, o Hotel 

Vitória, de Cassiano, a Casa da Moeda, de Segurado… (Portas, 1973, p. 707) 

Houve uma clara influência das obras de Mallet Stevens18 e de Le Corbusier19 como se 

pode verificar nas Ilustrações seguintes, expressão que foi igualmente utilizada por 

Rogério de Azevedo no projeto da Garagem de Comércio do Porto, contemporânea do 

Capitólio.  

…e projectá-las à chegada com a intuição e competência de que o Capitólio dá 

testemunho irrefutável…no ano em que Gropius projecta a Bauhaus (a comparação não 

é obviamente, qualitativa, mas apenas para deixar um referencial. (Portas, 1973, p. 708) 

 
Ilustração 42 – Projeto para a Cidade 
Moderna, 1922, Mallet Stevens. 
(Fernandes, 1998, p.64) 

 
Ilustração 43 – Casa Citrohan, 1922, Le 
Corbusier. (Fernandes, 1998, p.64) 

 

                                            
18 Mallet-Stevens foi o primeiro designer a acrescentar os princípios da função e simplicidade em França. 

Teve a influência de Hoffman que criticava o excesso decorativo da Arte Nova. Este arquiteto, muito 
solicitado durante o período entre as duas grandes guerras, foi um representante importante do estilo Arte 
Deco em França. 
19 Le Corbusier, foi um arquiteto, urbanista e pintor franco-suiço. Autor de diversos livros de arquitetura e 

urbanismo, foi autor do sistema de proporções desenvolvido a partir da secção de ouro. 
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Ilustração 44 - Garagem do 
comércio do Porto, projeto 
concluído em 1932, Arqº 
Rogério de Azevedo. (Leite, 
2010) 

 
Ilustração 45 - Garagem do comércio do 
Porto, 1932, Arqº Rogério de Azevedo. 
(Leite, 2010) 

 
Ilustração 46 - 
Entrada principal do 
Cineteatro Capitólio, 
Lisboa, 1930, Arqº 
Cristino da Silva. 
(Leite, 2011a). 

 
Ilustração 47 - Fachada 
lateral do Cineteatro 
Capitólio, Lisboa, 1930, 
Arqº Cristino da Silva. 
(Leite, 2011a). 

 
De facto, o edifício do Comércio do Porto sintetiza as referências Beaux Arts contidas 

em algumas das grandes construções deste monumental espaço público, articulando-as 

com a sintaxe art déco que conhecia nessa altura grande divulgação na cidade. (Rogério 

de Azevedo apud Leite, 2010)  

São edifícios puramente modernos, de linhas retas, sem decoração e onde se pode 

observar uma clara expressão arquitetónica vincada pela simplicidade formal, limpa de 

ornamentação. É tão moderno e atual para o tempo em que foi construído que mais se 

identifica com uma peça de arquitetura contemporânea no qual até o próprio programa 

do edifício era moderno. 

Acerca da Garagem do Comércio do Porto, Nuno Portas carateriza-a da seguinte forma: 

…no centro da Cidade do Porto. O enorme gaveto, jogando com o desnível da rua. 

Justapõe uma caixa com iluminação ao alto (a garagem) e um “fragmento” de fachada 

funcionalista de escritórios, organizando a primeira através de uma rampa helicoidal 

apoiada em arrojada estrutura central fungiforme. (Portas, 1973, p. 709) 

 

 
Ilustração 48 - Capitólio, Lisboa, 1930, aspeto da 
entrada. (Leite, 2011a). 

 
Ilustração 49 - Capitólio, fotografia atual da entrada, 
Lisboa. (Ilustração nossa, 2016). 
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               ….    Ilustração 50 - Capitólio, Alçado Principal e Alçado Lateral, 1925. (Leite, 2011a). 

[…] o cinema Capitólio no Parque Mayer, com o seu celebre terraço…Exactamente com 

grande capacidade e com linhas atrevidas, arrojadas. Ora bem, tudo isto começou a 

despertar um certo entusiasmo entre colegas, outros criticando, mas abrindo caminho 

para a arquitectura moderna. (Silva, 1971, p. 4) 

Estruturalmente, o Capitólio é uma peça de betão armado com um vão enorme 

calculado para não ter a necessidade de apoios intermédios, representando um salão 

completamente amplo sem obstáculos estruturais no qual as paredes eram rasgadas 

com três grandes janelas vitrais de cada lado, o teto falso ondulado escondia as 

lâmpadas oferecendo à sala uma iluminação indireta e no terraço havia um palco com 

um ecrã que gerava um volume saliente e onde apenas um único friso fazia o remate 

do paramento superior. 

Cristino refere e justifica que, 

[…] ao aparecer o betão armado surgiu a possibilidade de se lançarem grandes vãos, 

sem ir para o arco. […] as primeiras manifestações da arquitectura de betão armado 

foram exactamente as estruturas. […] começou a aparecer uma expressão 

completamente nova: a viga horizontal, a linha horizontal, dominante. (Silva, 1971, p. 4) 

Ao longo dos anos, o Capitólio sofreu alterações no seu projeto de origem, mais 

recentemente foi restaurado, não nos tendo sido permitida a entrada no seu interior pois 

ainda não foi inaugurada a obra.  

…constitui atracção que o evoluir da moda sacrificou: logo transformado em sala de 

cinema fechada (1933), com foyers lateriais a diminuírem os painéis (1935), em obras 

ainda constroladas, foi pelos anos 50 e 60 alvo de sucessivas modificações 

“clandestinas” que o desfiguraram…(Fernandes, 1998, p. 186) 

É a primeira obra moderna e que marca tão espantosamente o percurso de Cristino 

tendo em conta a mudança tão grande que o seu género arquitetónico vai sofrer, não 

na qualidade, mas na escolha enquanto estilo arquitetónico, parecendo obras 

executadas por pessoas diferentes como iremos verificar mais adiante nesta 

dissertação. 
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Ao mesmo tempo, Pardal Monteiro projeta o edifício da Estação do Cais do Sodré, obra 

que melhor sintetiza a sua primeira forma de projetar, na qual alia igualmente a 

composição Beaux Arts, embora admitindo uma nova conceção espacial que nada tem 

a ver com o Capitólio. (Moniz, 2004, p.107) 

 
Ilustração 51 -Estação Cais do Sodré em Lisboa, de 1925, Pardal 
Monteiro. (Moniz, 2004, p.107) 

 
Mas vejamos agora outro projeto importante e que marca igualmente o percurso de 

Cristino e a arquitetura moderna em Portugal, o Liceu de Beja (Liceu Nacional Diogo de 

Gouveia), que está inserido na política de desenvolvimento do ensino secundário e 

superior, decidida por Duarte Pacheco durante o seu mandato como Ministro da 

Instrução Pública.  

É de 1930, altura em que o regime ainda “não se preocupava” com a imposição de um 

estilo pois ainda não o tinha definido, apresentando uma solução que articula vários 

volumes numa composição purista, branca e assimétrica com apenas um eixo simétrico 

que se deteta só na planta. (Rodolfo, 2002, p. 76; Moniz, 2004, p. 73) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 52 - Liceu Nacional Fialho de Almeida, Beja, Alçado, 1930. 

(Silva, s.p.,1921-1976). 

 
Ilustração 53 - Liceu Nacional Fialho de Almeida, Beja, 

Perspetiva axonométrica, 1930. (Silva, s.p., 1921-1976). 
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Foi inaugurado em 1936 e é caracterizado por ser uma das primeiras e mais puristas 

obras do Modernismo português, destaca-se pelo despojamento ornamental aliado às 

formas que o uso do betão permitiu concretizar e pela assimetria da planta determinada 

por questões de funcionalismo. O liceu é constituído por três corpos distintos com uma 

galeria à volta de um pátio e que, através desses corpos se distribuem os vários usos 

como podemos verificar na ilustração 53. 

Este edifício tem semelhança na linguagem utilizada com os liceus de Carlos Ramos e 

de Jorge Segurado, e na Casa da Moeda também de Jorge Segurado20, e o Instituto 

Superior Técnico e o Instituto Nacional de Estatística, de Pardal Monteiro21 como 

podemos verificar nas ilustrações seguintes. 

 
Ilustração 54 - Liceu Filipa de Lencastre, Arqº Jorge Segurado, 
Lisboa, 1929. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 55 - Edifício da Casa da Moeda, Arqº Jorge 
Segurado, Lisboa, 1933-1941. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 56 - Instituto Superior Técnico na sua fase de 
construção (1927-1935), Pardal Monteiro, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2016) 

 
Ilustração 57 - Instituto Nacional de Estatística, Pardal Monteiro, 
Lisboa, 1931. (Ilustração nossa, 2016) 

                                            
20 Jorge Segurado, além do trabalho como arquiteto, foi investigador em temas ligados à história, à arte e 
à arquitetura portuguesa, podendo referir-se: os livros Francisco d’Ollanda (1970) e Mário Eloy, pinturas e 
desenhos (1982). Foi igualmente autor de desenhos, de teor surrealista, como é o caso de Tentações de 
Sábio Computador (1976, CAM-FCG), tendo feito uma exposição de desenhos, em 1979, no Diário de 
Notícias. (Elias, 2015) 
21 Pardal Monteiro, arquiteto-engenheiro, é autor das obras públicas mais preciosas do regime, sempre 
elegantes, não muito arrojadas e com segurança, que era uma das suas maiores preocupações. 
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Em contrapartida, da mesma época surge a igreja de Fátima na Avenida de Berna, de 

Pardal Monteiro que tem um desenho mais conservador e decorado, uma síntese entre 

o ecletismo e o moderno, com influência de August Perret. 

 
Ilustração 58 - Igreja de Fátima, 
Lisboa, Pardal Monteiro, 1934. 
(Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 59 - Igreja de Fátima, Lisboa, Pardal Monteiro, 
1934. (Ilustração nossa, 2016). 

O projecto de N.S. de Fátima é, porém, uma solução de compromisso. O compromisso 

entre uma modernidade de que é a aparência exterior, com a cobertura em terraço, era 

o toque mais chocante e um espaço interno cheio de referências ao velho paradigma da 

espiritualidade gótica de que os enormes arcos quebrados e a luz coada por vitrais são 

os mais evidentes testemunhos. (Caldas, 1997, p. 58) 

O Liceu de Beja, exprime uma organização funcional que revela simplicidade e 

articulação espacial inovadora na qual a fachada principal é simples e a única que é um 

pouco trabalhada com uma pala que carrega em cima o lettering com o nome da escola.  

 
Ilustração 60 – Fotografia da fachada principal do Liceu Nacional 
Fialho de Almeida, Beja. (Portugal. Direção-Geral do Património 
Cultural, 2016) 

 
Ilustração 61 - Fotografia da fachada tardoz do Liceu 
Nacional Fialho de Almeida, Beja. (Pereira, 2001). 

A fachada principal destaca-se pela imponência maciça do betão, rasgada por vãos 

envidraçados que permitem a entrada de luz para o interior do edifício e em que o único 

elemento decorativo exterior é a designação do liceu em alto-relevo que se situa sobre 

a porta principal do edifício. 

A fachada posterior é marcada pela repetição constante e simétrica da abertura de 

janelas. No hall de entrada do edifício sobressai o painel de azulejos fabricado na 
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Fábrica Viúva de Lamego pintado por Eduardo Leite com uma cena de cariz regionalista, 

na qual são representados ceifeiros alentejanos. 

 
Ilustração 62 - Fotografia de painel de azulejos no interior da 
entrada do Liceu Nacional Fialho de Almeida, Beja. (Portugal. 
Direção-Geral do Património Cultural, 2016) 

 
Ilustração 63 - Fotografia de pátio interior do Liceu Nacional 
Fialho de Almeida, Beja. (Portugal. Direção-Geral do Património 
Cultural, 2016) 

O espaço interior é marcado por terraços de betão que se articulam entre os diferentes 

corpos do edifício conseguindo fazer uma ligação entre si passando por ambientes 

distintos, Cristino consegue inovar e fazer com que a arquitetura seja mais do que o 

tradicional a que o país estava habituado a assistir. 

Dando continuidade a este cariz arquitetónico, assumiu entre 1920 e 1939 uma 

linguagem moderna numa série de projetos de moradias e prédios de rendimento, 

alternando com outros de carater regionalista. 

Então, ao entrar a sério na vida profissional, comecei a desenvolver trabalhos como 

estes: os meus arrojados atrevimentos e que eram tidos por disparates… (Silva, 1971, 

p. 4) 

Em 1926, na Rua Alexandre Braga, Cristino da Silva projetou o primeiro prédio22 com 

características modernas.  

Por exemplo […] na Rua Alexandre Braga […] As pessoas passavam e paravam: deu 

tanto que falar que até veio uma fotografia numa revista qualquer. Linhas funcionais, 

predominantes horizontais, porque já era em betão armado e por conseguinte já tinha 

grandes vigas. (Silva, 1971, p. 4) 

                                            
22 Prédio onde curiosamente Cristino residiu entre 1932 e 1941. 
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Ilustração 64 - Prédio na Rua Alexandre Braga, nº 6 e 6A, Lisboa. (Ilustração nossa, 2016). 

 

Este era um edifício sóbrio e depurado formalmente, de alvenaria com reforços pontuais 

de betão armado, pavimentos em soalho tradicional sobre vigamento de madeira, sendo 

que, o telhado durante a construção foi alterado para uma placa de betão armado. O 

exterior era sem dúvida moderno, mas a tipologia e o interior quase não sofreram 

alteração em relação às tipologias tradicionais. (Rodolfo, 2002, p. 79) 

Contemporaneamente, e no que diz respeito à habitação em Lisboa temos o exemplo 

de Cassiano Branco23 que deixou uma vasta obra que foi excluída das encomendas 

oficiais. Estas são feitas por clientes particulares e construtores civis, referentes a 

prédios de rendimento a integrar em malhas urbanas consolidadas. Nas ilustrações 

seguintes pode verificar-se o uso da imagem moderna nalguns edifícios projetados por 

si durante os anos 30. (Fernandes, 2005, p.119) 

                                            
23 Nasceu a 13 de Agosto de 1897 na Rua do Telhal perto dos Restauradores. (Fernandes, 2005, p.119; 
Batista, 2015, p.143) 
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Ilustração 65 – Edifício de habitação na 
Avenida Álvares Cabral, n.º 46, Cassiano 
Branco, 1936. (Batista, 2015, p. 148). 

 

 
Ilustração 66 – Edifício na Avenida Defensor de Chaves, n.º 27, 
Cassiano Branco, 1937. (Batista, 2015, p. 148). 

 
Também o cinema Éden nos Restauradores (1929-31), o Coliseu portuense (1939), o 

antigo Hotel Victória na Avenida da Liberdade (1934) são projetos da sua autoria. 

(Fernandes, 2005, p. 123; Batista, 2015, p. 152) 

 
Ilustração 67 – Perspetiva do 

Teatro Éden, Cassiano Branco, 
1929-31. (Batista, 2015, p. 146). 

 
Ilustração 68 – Fachada principal 
do Hotel Victória, Cassiano 
Branco, 1934. (Batista, 2015, p. 
152). 

 
Ilustração 69 - Coliseu do Porto, Cassiano Branco, 1939. 
(Batista, 2015, p. 155). 

 

Cassiano era pouco dado a compromissos e delicadezas, e como é sabido, tinha uma 

personalidade instável e forte, sofreu desde os finais dos anos 30 a mudança de 

linguagem purista, da qual tinha uma interpretação muito pessoal e focada para os 

cânones do Estado Novo. (Fernandes, 2005, p. 123; Tostões, 2004, p. 115) 

Apesar de não ter pertencido ao grupo de pioneiros do modernismo, foi o arquiteto desta 

geração que mais utilizou a linguagem moderna estabelecendo pontes com a cultura 

internacional. 
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Relativamente às primeiras obras modernas Nuno Portas interpreta o seu surgimento 

como: 

Ora a verdade é que um Capitólio, um Garage do Porto ou um Eden-Teatro não podem 

surgir por figurino de ilustração, porque o que as torna arquitecturas “europeias” é a 

concepção estrutural dos edifícios como um todo em que as técnicas de construção, as 

“caixas” exteriores e a organização do espaço se articulam com imaginação e 

singularidade, no sentido de que não são reduções ou aculturações de imagens das 

revistas superficialmente vistas. (Portas, 1973, p. 708) 

A Moradia Bélard da Fonseca24 de 1932 situada junto ao I.S.Técnico, é sem dúvida mais 

um projeto com características modernistas no qual Cristino se empenhou 

desenvolvendo uma pormenorização exaustiva, pensando em todos os detalhes 

técnicos e estéticos e desenhando também o seu mobiliário. Pode dizer-se que é uma 

arquitetura depurada e com uma expressão menos ligada à Art Déco. (Rodolfo, 2002, 

p. 80; Caldas, 1998, p. 110) 

 

 
Ilustração 70 - Moradia Bélard da Fonseca, 
Fotografia exterior, 1932. (Silva, s.p., 1921-
1976). 

 

 

Ilustração 71 - Moradia Bélard da Fonseca, 

alçado tardoz, 1930. (Silva, s.p., 1921-1976). 

 
Ilustração 72 - Moradia Bélard da 
Fonseca, Fotografia da fachada 
principal, Lisboa. (Ilustração 
nossa, 2016). 

 

3.2.1.2. 2ª FASE – TRANSIÇÃO ENTRE O MODERNO E O CLÁSSICO/ 
TRADICIONAL 

Durante este período Cristino projetou as suas ultimas obras modernas fazendo a 

passagem posteriormente para o estilo Estado Novo. 

A moradia de caraterísticas modernas, Vale Florido, no Estoril, de 1936, constituída por 

duas habitações geminadas construídas num terreno seu, sendo uma delas destinada 

a segunda habitação da família e a outra para rendimento, é composta por cobertura 

plana, vãos não guarnecidos e volumes simples pintados a branco exceto a aresta viva 

arredondada que suaviza o volume maior do conjunto e os arcos e muros de alvenaria 

de pedra nas traseiras que representam um caráter mais regionalista.  

                                            
24 Engenheiro e colaborador essencial de Cristino no cálculo de estruturas das suas obras iniciais. 
(Fernandes, 1998, p.64) 
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Ilustração 73 - Moradia Vale Florido, perspetiva da 
entrada principal, Estoril, fotografias 1939. (Silva, s.p., 
1921-1976). 

 
Ilustração 74 - Moradia Vale Florido, fotografia das 
traseiras, Estoril, fotografias 1939. (Silva, s.p.,  1921-
1976). 

 

É a partir desta data que Cristino começa a dar alguns sinais de introdução de certos 

pormenores mais tradicionais conseguindo misturar o estilo moderno e mais 

conservador na mesma obra como constatámos nesta moradia e como vamos ver em 

todos os seus projetos daqui por diante. O prédio de rendimento na Av. Barbosa du 

Bocage, projetado entre 1938 e 1940 é exemplo disso pois neste edifício já se nota 

alguma moderação do modernismo no qual os vãos têm molduras e estão separados 

destacando-se o embasamento. 

 
Ilustração 75 - Ilustração 76 - Prédio na Avenida Barbosa du 
Bocage, Lisboa, anos 40. (Silva, s.p., 1921-1976). 

 

Projetado entre 1936 e 1939, o projeto do Edifício da Administração das Companhias 

Reunidas de Gás e Eletricidade, situado na Praça Marquês de Pombal é um edifício 

moderno na sua simplicidade enquanto forma, mas monumental no seu conjunto, 

marcando uma certa imponência que é uma das caraterísticas da arquitetura do Estado 

Novo. 
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Ilustração 77 - C.R.G.E. alçado e perspetiva Lisboa, 1938. (Silva, 1921-1976). 

Em 1939 surge o projeto do Café Portugal no qual teve a oportunidade única da 

realização total da obra, pois o proprietário não criou obstáculos ao orçamento, 

desejando um espaço bem decorado e com materiais de alta qualidade. Estava 

localizado no Rossio, tendo sido primeiramente decidido que ocuparia um piso mas no 

decorrer do projeto passou a ocupar dois pisos. O café tinha duas entradas, uma pelo 

Rossio e outra pela Rua 1º de Dezembro e o objetivo era criar um espaço amplo, rico, 

moderno e ao mesmo tempo nacionalista, integrando-se no tempo em que se vivia. 

(Rodolfo, 2002, p. 89; Fernandes, 1998, p. 62) 

 
Ilustração 78 - Café Portugal, esquisso da entrada, 1937. (Silva, 
1921-1976). 

 

 
Ilustração 79 - Café Portugal, Pormenor da entrada, alçado e 
planta, 1937. (Silva, 1921-1976). 

 
Era um café luxuoso onde todos os detalhes foram pensados a rigor e com grande 

cuidado. Não ficou só pela arquitetura, Cristino desenhou também o mobiliário, os 

serviços de loiça, talheres e máquinas de café e o espaço foi também decorado com 

vitrais de Jorge Barradas que faziam referência a várias regiões do país e por escultores 

como Leopoldo de Almeida. (Rodolfo, 2002, p. 90, Fernandes, 1998, p. 63) 
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Apesar de ter sido das últimas obras modernas, nota-se um ligeiro toque de um 

simbolismo nacionalista que tornava esta obra diferente das obras anteriores de Cristino 

que eram mais puramente modernas. 

 
                                               Ilustração 80 - Café Portugal, entrada, 1937. (Leite, 2012a). 

 
Ilustração 81 - Café Portugal. Interior, r/c e cave, 1937. (Leite, 2012a). 

A partir de 1936 inicia-se o projeto de várias delegações da Caixa Geral de Depósitos, 

Crédito e Previdência: Espinho (1937), Castelo-Branco (1938), Beja (1940), Leiria 

(1941), Guarda (1939), Elvas (1940), Setúbal (1941) e Loulé (1941), Évora (1941) que 

progressivamente vão revelando um sentido regionalista e abandonando a linguagem 

moderna pois Cristino dizia que o edifício devia adaptar-se à época da sua construção. 

Entre 1941 e 1942 realizou o projeto inicial da moradia na Avenida Álvares Cabral 

destinado a habitação e atelier próprios. Esta é uma obra que marca também a transição 

da corrente de arquitetura moderna e a adesão à arquitetura do Estado Novo, na qual 

as alterações sofridas não foram a nível de volume, mas sim de uma composição que 

deu lugar a elementos regionalistas e nacionais. Resumidamente o telhado passa a ser 
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em pirâmide e rematado por um cata-vento formando uma pequena torre, a fachada 

principal passa a ser simétrica anulando uma janela no 2º andar, os vãos passaram a 

ser menos alongados sendo guarnecidos com cantarias pesadas e outras tantas 

alterações realizadas ao estilo do Estado Novo que não estavam previstas no projeto 

inicial como podemos verificar nas imagens seguintes. (Rodolfo, 2002, p. 137; 

Fernandes, 1998, p.105) 

 
Ilustração 82 -Projeto inicial da Moradia na Avenida 
Pedro Álvares Cabral, esquisso,1941. (Silva, s.p., 
1921-1976). 

 
Ilustração 83 – Perspetiva do projeto final da 
Moradia na Avenida Pedro Álvares Cabral, 
esquisso e fotografia, 1942. (Silva, s.p., 1921-
1976). 

 
Ilustração 84 – Fachada 
principal do projeto final da 
Moradia na Avenida Pedro 
Álvares Cabral, esquisso e 
fotografia, 1942. (Silva, 
s.p., 1921-1976). 

 

 
Ilustração 85 - Fotografia da Moradia na Avª Álvares 
Cabral. (Bandeira, 1999). 

 

3.2.1.3. 3ª FASE- ARQUITETURA AO ESTILO ESTADO NOVO 

Poder que a pouco e pouco lhes pedirá, em troca, que abandonem vanguardismos e 

colaborem na “restauração cultural” que o Estado Novo quer empreender num país onde 

monumentos do passado jaziam em ruína e as “virtudes da raça” tinham de ser 

recoroadas. (Portas, 1973, p. 711) 

E tudo muda quando em 1938 Cristino inicia o projeto do Pavilhão de Honra e de Lisboa 

para a Exposição do Mundo Português de 1940, conjunto eclético onde se articulavam 

referências a vários estilos e épocas com a intencionalidade de representar os fortes 

valores do regime do Estado Novo, pretendia-se enaltecer o país e marcar esta 
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exposição com grandiosidade e ao mesmo tempo revelar o sentido nacionalista e 

tradicionalista da época. 

 
Ilustração 86 - Pavilhão de Honra e de 
Lisboa, fotografia e perspetiva, Cristino da 
Silva, 1938. (Leite, 2012). 

 

Cottinelli Telmo25 foi o responsável pela Exposição do Mundo Português em 1940, onde 

para além do plano geral, foi autor do pavilhão dos Portugueses no Mundo, pelo 

Monumento dos Descobrimentos, pela Fonte da Praça do Império, pela Porta da 

Fundação e pelo Pavilhão dos Caminhos de ferro. Esta exposição foi o maior evento 

internacional organizado por Portugal até à Expo 98, tendo sido ofuscado pelo despontar 

da II Guerra Mundial. (Vaz, 2007, p.2) 

Cottinelli, amigo próximo de Cristino demonstra a sua admiração pelo arquiteto num 

artigo sobre Regionalismo e Arquitetura na revista Arquitetura,  

Alegra-me o facto de me terem escolhido para fazer esta apresentação, onde procurei 

dizer o mais possível no mais reduzido espaço porque sou amigo velho deste artista – 

neto e filho de artistas – e é sempre grato manifestar publicamente a nossa admiração 

pela obra dum colega e estima pela sua boa camaradagem, qualidade hoje tão rara. 

(Telmo, 1927, p. 66) 

Entre 1938 e 1948 Cristino projeta a mais marcante e relevante obra de arquitetura do 

Estado Novo, A Praça do Areeiro, que é o caso de estudo desta dissertação e sobre a 

                                            
25 Nasceu a 13 de Novembro de 1897 e foi arquiteto, cineasta, bailarino, autor de banda desenhada, 
fotógrafo, ilustrador e músico, muito resumidamente, foi um artista no verdadeiro sentido da palavra. 
Faleceu em 1948, num acidente marítimo em Cascais, perdendo a vida demasiado cedo e uma carreira 
brilhante, foi uma das personalidades do século XX mais marcantes e versáteis, pois deixou uma obra que 
se mantém viva, sendo essa a maior prova da sua capacidade artística. (Vaz, 2007, p.2) 
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qual falaremos mais adiante, mas é de referir que a partir desta data se gera, mais tarde, 

o modelo adotado pelo Estado Novo para diversas obras de arquitetura. 

…a arquitectura de aparato e compromisso nascida das condições em que os arquitectos 

aceitaram trabalhar passou a constituir o padrão para os novos prédios da 

cidade…(Amaral, 1948, p. 18) 

 
Ilustração 87 - Conjunto arquitetónico da Praça do Areeiro, 1941. (Rodolfo, 2002, p. 117). 

Assim, no final dos anos 30 o regime começa a impor aos arquitetos um referencial 

clássico baseado no pombalino e no joanino, procurando um tipo de arquitetura que 

caracterizasse a nacionalidade do país, um estilo Português e de características 

clássicas imposto e aceite pela geração de arquitetos modernistas que simbolizasse o 

ressurgimento cultural do país.  

O regionalismo nasce da preocupação natural de que o arquitecto se sente possuído 

quando, ao estudar um projecto pitoresco dessa região, o procura casar com o ambiente 

dela. (Telmo, 1927, p. 66) 

O projeto da Praça do Areeiro, vai servir de modelo para esta nova génese da arquitetura 

do regime.  

 
Ilustração 88 - Edifício na Avª Sidónio Pais, Lisboa, Cristino da Silva, 1947. (Silva, s.p., 1921-1976). 
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É inspirado neste modelo de arquitetura o projeto para a Avenida Oriental do Parque 

Eduardo VII, que utiliza na sua composição todas estas regras contidas em si. É um 

edifício com tipologias esquerdo e direito, com 6 pisos de habitação, com arrecadações 

em cave, instalações técnicas para aquecimento central e água quente e a habitação 

da porteira servida de luz e ventilação naturais, pois aproveitava o desnível da rua. 

(Rodolfo, 2002, p. 133) 

Atualmente este edifício é um hotel, tendo sofrido alterações nas tipologias, mas 

mantendo o aspeto original da fachada principal, tendo conseguido materializar este 

modelo requerido pelo Estado Novo. 

 

 
Ilustração 89- Fachada principal do Edifício na Avª Sidónio Pais, 
Cristino da Silva, 1947, Lisboa. (ilustração nossa, 2016)  

 

 
Ilustração 90- Fachada principal do 
Edifício na Avª Sidónio Pais, Cristino 
da Silva, 1947, Lisboa. (ilustração 
nossa, 2016) 

Outros exemplos deste modelo de rendimento da mesma época são os das imagens 

abaixo que apresentam as mesmas caraterísticas classicistas. 

 
Ilustração 91 – Avª Manuel da Maia, Arqº Paulo 

Dias, Lisboa, 1945-47. (Coelho, 2015, p. 53). 

 
Ilustração 92 – Alameda D. Afonso Henriques, 
Arqº Lucinio Cruz, Lisboa, 1942-44. (Coelho, 
2015, p. 53). 
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Keil do Amaral, critica mais tarde os arquitetos destes modelos afirmando: 

…A falta de idealismo! A falta de convicção com que muitos dos arquitectos servem a 

nossa arquitectura! Navegam ao gosto dos clientes oficiais e particulares, satisfazendo 

todos os caprichos, remando a favor de todas as correntes, levem onde levarem! 

Pioneiros da arquitectura moderna em Portugal fazem agora aparatosos prédios ou 

edifícios públicos, com portas superbarrocas, beirados e janelas de avental e chapéu de 

plumas, jovens arquitectos de quem se esperava uma arquitectura jovem, inexperiente 

mas jovem. (Amaral, 1948, p. 18) 

Para o final da época, também Rogério de Azevedo tentava conciliar referências 

regionais com os espaços dinâmicos do modernismo como é o caso do Hotel da Póvoa 

no Marão e Escolas Primárias dos Centenários, repetidas como modelo por todo o país. 

Também Cassiano Branco, fascinado pela história de Portugal, procura uma certa 

legitimidade na sua arquitetura que irá recriar no Portugal dos Pequeninos, em Coimbra, 

retratando um estilo regionalista e conservador. 

 
Ilustração 93 – Fotografia de um 
monumento no Portugal dos 
Pequeninos, Cassiano Branco, 
1940. (Estúdio Mário Novais, 
s.d.). 

 
Ilustração 94 - Fotografia de um 
monumento no Portugal dos 
Pequeninos, Cassiano Branco, 
1940. (Estúdio Mário Novais, 
s.d.). 

 
 
 

 
Ilustração 95 - Fotografia de um monumento no Portugal 
dos Pequeninos, Cassiano Branco, 1940. (Estúdio Mário 
Novais, s.d.). 

 

Igualmente, o edifício na Avenida de Roma, situado na Praça de Londres também de 

Cassiano, pode comparar-se com o modelo do conjunto arquitetónico do Areeiro de 

Cristino da Silva.  
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Ilustração 96 - Edifício na Avenida de Roma, esquina 
com a Praça de Londres, Lisboa, Cassiano Branco, 
1951. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 97 – Edifício do conjunto arquitetónico da praça 
do Areeiro, Cristino da Silva, Lisboa. (Ilustração nossa, 
2016) 

 

Mas também, Jorge Segurado preferiu mais tarde modelos estéticos de cariz mais 

conservador e historicista, de que são exemplo, o Colégio de Santa Doroteia (1935-

1957), ou a sua própria habitação na Rua de São Francisco Xavier em Lisboa (Prémio 

Valmor de 1947). 

 
 
 

 
Ilustração 98 - Edifício Santa Doroteia, 1935-1957, Aqº Jorge 
Segurado, Lisboa. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 99 – Moradia na Rua São Francisco 
Xavier, nº8. (Lisboa. Câmara Municipal, 2016e) 

 
Representando o estilo Estado Novo, em 1943 Cristino realiza o projeto do Museu de 

Arte Contemporânea para a Praça do Império em Lisboa, este localizar-se-ia no lado 

nascente da praça num terreno então ocupado pelo Pavilhão de Honra que, no entanto, 

não chegou a ser construído. Comparando este projeto com os seus projetos iniciais dá-

nos a sensação que não foram obras idealizadas pela mesma pessoa ou que estas 
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últimas foram feitas anteriormente, revelando assim uma mudança radical de estilo, 

adequando o seu pensamento e forma de projetar à época em que vivia tornando-se 

assim um defensor e verdadeiro adepto da arquitetura nacional. 

 
Ilustração 100 - Museu de Arte 
Contemporânea, Lisboa, Cristino da Silva, 
1943. (Silva, s.p., 1921-1976). 

 
Ilustração 101 – Planta do Museu de Arte Contemporânea, Lisboa, Cristino 
da Silva, 1943. (Silva, s.p., 1921-1976). 

 

Este modelo de arquitetura que exprime monumentalidade e regularidade tendo 

referências arquitetónicas clássicas, são os ingredientes desta nova linguagem estatal 

que se divulgou nos anos 40 e 50 e à qual aderiu esta geração de arquitetos.  

Como se pode constatar os mesmos autores que no início das suas carreiras 

profissionais praticavam a linguagem moderna, vão propor ao longo dos anos 40 os 

principais temas de origem historicista e monumentalista. 

Uma possível explicação possa ser dada ao o facto de esta nova geração estar ainda 

no início das suas carreiras profissionais, querendo ganhar notoriedade e afirmar-se na 

prática de obras importantes como as que são promovidas pelo Estado, sendo 

facilmente aliciados sacrificando os seus ideais progressistas, outros, como é o caso de 

Cristino que aderiu por gosto a este Estilo arquitetónico. (Silva, 1971, p. 3)  

Por outro lado, a formação académica desta geração era ainda ligada aos padrões 

oitocentistas das Beaux-arts, articulando-se facilmente aos ideais clássicos, através da 

simetria, monumentalidade, estilização da “casa portuguesa”. O espirito moderno foi 

captado por esta geração através de viagens e bolsas pela Europa, não correspondendo 

ainda a uma mudança estratégica que acompanhava os países mais industrializados. 

Como refere Nuno Portas: 

Ao fim e ao cabo, a ligação ao internacionalismo militante do Espirit Noveau, de Le-

Corbusier ou da Bauhaus, de Gropius fez-se indirectamente pela frágil via de algumas 
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estadas em Paris, alguma viagem à Alemanha já pré-hitleriana, à Itália mussoliniana ou 

apenas a Madrid…ou à consulta de raras revistas que aqui chegavam…(Portas, 1973, 

p. 708)  

A adesão a este modelo arquitetónico do Estado vai aplicar-se a partir dos anos 30, 

atingindo o seu auge por volta dos anos 40. Ao longo dos anos 50, assiste-se a uma 

arquitetura culturalmente isolada, sendo encarada cada vez mais como uma imposição, 

vista como repressiva, mas que se prolongou até aos anos 60, como é exemplo Pardal 

Monteiro, ou de Jorge Segurado com a Pousada de Sagres. 

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

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

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

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

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

Também é exemplo a Pousada do Infante em Sagres, do arquiteto Jorge Segurado, 

inaugurada em 1963, sendo o projeto de 1958. (Leite, 2015) 

 
Ilustração 102 - Pousada do Infante, Sagres, Arqº Jorge 
Segurado, 1958, inaugurada em 1963. (Leite, 2015) 

 
Ilustração 103 - Pousada do Infante, Sagres, Arqº 
Jorge Segurado, 1958. (Leite, 2015) 

 

Os anos 50 são de facto um ponto de viragem a todos os níveis. Depois de um período 

com tendência fascista-nacionalista, monumental-ruralista, no qual se refletiu um tipo de 

arquitetura cenográfica, a mudança para os anos 50 vem retomar uma arquitetura 

modernista entretanto interrompida nos anos 30 com a consolidação do regime do 

Estado Novo. (Tostões, 2004, p.125; Rodolfo, 2002, p. 150) 

A partir de 1945, o novo equilíbrio que Salazar estabelece no setor industrialista ganha 

peso enquadrando-se na sua estratégia de controlo do poder, numa conjuntura 

internacional adversa. Assim, era fundamental contrariar a antiga imagem ruralista, 

tradicionalista, apresentando uma nova imagem de desenvolvimento a par dos restantes 

países da Europa, no esforço de reconstrução do pós-guerra onde a nova arquitetura 
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iria contribuir bastante para a construção dessa nova imagem. (Rodolfo, 2002, p. 154; 

Tostões, 2004, p. 125) 

O desenrolar do I Congresso de arquitetura de 1948, revelou-se numa vitória para os 

defensores do Moderno que lutavam por uma mudança urbanística e arquitetónica, mas 

esta mudança foi dirigida, mais uma vez, por aqueles que serviam os interesses do 

poder na construção de uma imagem à sua maneira e apesar da repressão e do assíduo 

controlo político, o regime permitiu e promoveu a nova arquitetura saída do Congresso. 

(Rodolfo, 2002, p. 153; Tostões, 2004, p. 125) 

 
  



Arquitetura no Estado Novo: A Praça do Areeiro 

Raquel Amaro Pires Couchinho    71 

4. A PRAÇA DO AREEIRO 

4.1. ORIGEM DO BAIRRO DO AREEIRO DE FARIA DA COSTA 

O Bairro do Areeiro é da autoria do arquiteto Faria da Costa26 (1906-1971) e data de 

1938. 

Este urbanista foi uma das figuras marcantes da geração de arquitetos modernos em 

Portugal, o qual se distinguiu pela sua intervenção ao nível do planeamento urbano no 

início dos anos 30. 

Como pudemos constatar no Capitulo 1, com a consolidação do regime do Estado Novo, 

abre-se uma nova etapa no urbanismo português que evolui desde o início do século 

XX por iniciativas particulares para um instrumento de controlo público na transformação 

urbana e neste novo panorama, onde ainda não se registava a presença de urbanistas 

em Portugal, e onde foi bastante importante e significativa a intervenção da primeira 

geração de arquitetos modernistas. 

Um “ciclo Imperial”, das décadas de 1930-40, remoderniza a cidade pela mão do 

renovador Duarte Pacheco. (Fernandes, 1994, p. 493) 

O contributo relevante de outros projetistas como Donat Alfred Agache (1875-1959), 

urbanista que foi contratado em 1933 para estudar o Plano da Costa do Sol, deixando 

também propostas para a cidade de Lisboa e de Éttienne de Groer (1882-1959) que deu 

continuidade aos projetos da Costa do Sol e executou diversos planos para vários 

municípios tendo uma atividade intensa na Câmara Municipal de Lisboa foi igualmente 

importante. (Salvatore, Tostões, Guarda, 2015, p. 125; Lamas, 2003, p. 281.) 

Acerca de Faria da Costa, a sua chegada a Portugal coincide com o quadro de 

transformações urbanas e administrativas do país, onde, inicialmente o seu percurso é 

condicionado dada a conjuntura, mas que ao longo dos anos 40 revela uma evolução 

do urbanismo no contexto internacional com as teorias do urbanismo do movimento 

moderno afirmadas no 1º Congresso Nacional de Arquitetura (1948).  

O trabalho que desenvolve na Câmara Municipal de Lisboa é pouco conhecido, exceto 

o Plano da Zona a Sul da Avenida Alferes Malheiro conhecido como Plano de Alvalade. 

(Salvatore, Tostões, Guarda, 2015, p. 126) 

                                            
26 Faria da Costa (1906-1971), nasceu em Sintra, em Abril de 1906 e foi o primeiro arquiteto urbanista 
português com formação internacional. Foi diplomado em arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa 
em 1936 e em urbanismo pelo Instituto de Urbanismo da Universidade em Paris em 1935. 
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Como pudemos igualmente constatar no 1º Capitulo, Duarte Pacheco, na altura Ministro 

das Obras Públicas rompe com o passado, impulsionando uma política de fomento 

urbano para a resolução de problemas da cidade de Lisboa e a sua presidência na 

Câmara provoca uma reforma administrativa que permite a criação de condições legais 

e financeiras para a realização e execução de um vasto programa de transformação 

urbana de Lisboa.  

Todos os assuntos relacionados com a atividade municipal em matéria de urbanização 

geral e expansão da cidade são concentrados na Direção dos Serviços de Urbanização 

e Obras (D.S.U.O.)27. 

O seu trabalho intenso começa em 1938 sob a orientação do arquiteto Étienne de 

Groer28 que tinha o cargo de urbanista conselheiro técnico da C.M.L entre 1938-1940. 

 
Ilustração 104 - Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa- 

PGUEL, Etienne de Groer, 1948. (LISBOA. Câmara Municipal, 
2016). 

 
No Plano de Urbanização convergiam planos de pormenor para inúmeras partes da 

cidade da autoria de Faria da Costa, embora o plano global29 tenha sido elaborado por 

De Groer entre 1938 e 1940. (Salvatore, Tostões, Guarda, 2015, p. 128) 

                                            
27 A D.S.U.O. estava estruturada em 6 repartições e Faria da Costa prestava serviço na repartição de 
Estudos de Urbanização na elaboração dos estudos de Urbanização dos terrenos e da sua divisão em lotes. 
(Salvatore, Tostões, Guarda, 2015, p.128) 
28 Etienne de Groer, nasceu em Varsóvia e naturalizou-se em Francês. 
29 Em 1938 a CM Lisboa, sob a presidência de Duarte Pacheco, contratou o arquiteto – urbanista Étienne 
de Gröer, que juntamente com os serviços técnicos municipais, definiu as grandes linhas de 
desenvolvimento da cidade. Em 1948 o plano estava concluído e foi aprovado pela CML, embora nunca 
tivesse tido aprovação governamental. As principais linhas de força do plano foram a criação de uma rede 
viária radiocêntrica a partir de um eixo construído pela Av. A. Augusto de Aguiar e o seu prolongamento até 
à estrada Lisboa-Porto; organizar densidades populacionais decrescentes do centro para a periferia; criar 
uma zona industrial na zona oriental da cidade, associada ao porto; construir uma ponte sobre o Tejo no 
Poço do Bispo-Montijo, ligada a uma das circulares; construir um aeroporto internacional na parte norte da 
cidade; criar um parque em Monsanto com cerca de 900ha e uma zona verde em torno da cidade que 
incluiria o Parque de Monsanto e que se prolongaria pela várzea de Loures até ao Tejo. O principal 
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Ilustração 105 - João Guilherme Faria da Costa (1º à esquerda) com Etienne de Groer (2º à esquerda). 
(Salvatore, Tostões, Guarda, 2015, p. 127). 

 
Com a morte de Duarte Pacheco em 1943, a falta de técnicos na elaboração do Plano 

de 1938 e a falta de cartografia topográfica da cidade, provocam a necessidade de “um 

plano de urbanização estudado em pormenor para toda a área de Lisboa, terminado em 

1942 e revisto em 1946. (Lamas, 1993, p.28) 

O Plano para o sitio de Alvalade cujo primeiro estudo envolvia a zona a norte da Avenida 

Alferes Malheiro e o Areeiro estava concluído no final de 1942, sendo reformulado no 

final de 1944. 

A partir de 1946, e porque este esteve até então a elaborar planos de outras cidades do 

País, Gröer desenvolve o plano da cidade até 1948, que integra a rede viária, espaços 

verdes e novos bairros de habitação social, estabelecidos anteriormente pelos serviços 

técnicos da CML e do qual o Bairro do Areeiro faz parte. (Silva, 1994, p. 68). 

                                            
instrumento do plano foi o zonamento, dividindo o espaço em áreas com diferentes usos, às quais se 
aplicava legislação específica. (Lisboa. Câmara Municipal, 2016) 
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Ilustração 106 - Plano de urbanização da zona a sul da Avª 
Alferes Malheiro, Faria da Costa, 1945.(Lamas,1993, p. 287). 

 
Ilustração 107 - Projeto dos arruamentos entre a Alameda 
D. Afonso Henriques, Av. Roma, Linha Férrea da Cintura e 
Av. Almirante Reis, Faria da Costa, 1941-43. (Salvatore, 
Tostões, Guarda, 2015, p. 131). 

 
A zona da cidade tratada com mais destaque foi a do Areeiro, onde iria nascer um novo 

conjunto urbano da autoria de Cristino da Silva, situado no extremo da Avenida 

Almirante Reis, e que é o caso de estudo desta dissertação. (Ferreira, 1987, p.33) 

Com a elaboração do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa de 1948, 

aprovado pela CML, a configuração urbana da cidade passa a ter um desenho 

ordenado, que foi ajustado às novas exigências económicas do pós-guerra, em especial 

a partir dos anos 50. (Silva, 1994, p. 68; Ferreira, 1987, p. 33) 

O problema de habitação da cidade e a forte necessidade de realojar moradores de 

prédios a demolir, ao mesmo tempo que o novo conceito de organização da cidade 

baseada na “unidade de vizinhança”, constituído em volta da escola como núcleo 

central, foram o suficiente para anular o estudo primitivo que foi substituído por outro, 

elaborado pelo mesmo urbanista, e que constitui o plano parcial de urbanização da zona 

a sul da Avenida Alferes Malheiro [ilustração 106]. (Salvatore, Tostões, Guarda, 2015, 

p. 128) 

Como pudemos perceber, este urbanista teve um papel fundamental e bastante 

participativo na cidade de Lisboa e que influenciou o seu desenvolvimento até aos dias 

de hoje. 

O bairro do Areeiro, planeado durante o Estado Novo, desenvolvido entre 1938 e 1942, 

sob o sistema de controlo processual exercido pela Câmara, foi projetado para 9.000 

habitantes, com 2.680 fogos, em 32 hectares. (Lamas, 1993, p. 284) 
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Ilustração 108 - Desenho urbano de Faria da Costa, 1938 do plano do Bairro do 
Areeiro. (Lamas, 1993, p. 291). 

 
Os projetos de habitação foram desenvolvidos por duas equipas de arquitetos distintas 

e dividiram-se em duas zonas. Na Avenida Paris e Praça Pasteur colaboraram Alberto 

Pessoa, Raúl Chorão Ramalho, José Bastos e Lucínio Cruz e na Avenida João XXI e 

Avenida Presidente Wilson, José Segurado (1913-1988), Joaquim Ferreira (1911-1966), 

Filipe Guerreiro e Guilherme Gomes. (Lamas, 1993, p. 284) 

A sua execução teve duas fases. Em 1940, iniciou-se a 1ª fase e foram construídos os 

edifícios da Avenida Paris e Praça Pasteur e na 2ª fase os da Avenida João XXI e 

Avenida Presidente Wilson.  

 
Ilustração 109 - Bairro do Areeiro: Av. Paris - Av. João XXI. (Lamas, 1993, p. 291). 

Com a finalidade de evitar um crescimento desordenado da cidade e para criar uma 

arquitetura à imagem do regime, evitando a construção de uma arquitetura de “má 

qualidade” que gerava consequências evidentes de interesses privados, passou o 

município a deter exclusivamente os planos da cidade onde a Câmara Municipal de 

Lisboa era responsável não só pela aprovação dos desenhos como também pela venda 

de lotes com o projeto aprovado, podendo desta forma limitar a excessiva ocupação dos 
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lotes de terreno, o número de andares e preservar os edifícios de futuras construções 

que pudessem de alguma maneira desfavorecer os já existentes. (Lamas, 1993, p. 286) 

 
Ilustração 110 - Av. Manuel da Maia [e terras da quinta do Areeiro]. Lisboa, 1945. 
(Portugal, 1945-07). 

 

Os bairros do Areeiro e de Alvalade foram inicialmente estudados de maneira unitária, 

fazem parte estrutural do processo de expansão da cidade que, ainda em condições 

rurais, passa a constituir o limite urbano (com o Plano da Avenida Alferes Malheiro e 

Areeiro) e determina o desenvolvimento de toda a área destinada principalmente a 

habitação, com base no eixo já existente da Avenida Almirante Reis, a Praça do Areeiro 

e Fonte Monumental da Alameda que valorizava o Instituto Superior Técnico. 

 
Ilustração 111 - Fotografia aérea da Alameda e do Areeiro, 

Lisboa. c.1950. (Nunes, 195-). 

 
Ilustração 112 - Panorâmica da Alameda tirada da fonte 

monumental com vista para o I.S. Técnico, Lisboa. (Ferrari, 
194-) 

 
Duarte Pacheco justifica a vasta operação na cidade de Lisboa na sessão de Câmara 

de 17 de Março de 1938 afirmando: 

É por demais conhecida a necessidade imperiosa de dotar a capital da nação com um 

acesso condigno de si própria e correspondente à grande obra de restauração das 

estradas, levada a efeito pelo Estado dada a circunstância de estar projetada a 

construção do aeroporto de Lisboa na zona compreendida entre a Alferes Malheiro, o 



Arquitetura no Estado Novo: A Praça do Areeiro 

Raquel Amaro Pires Couchinho    77 

Areeiro e a Portela de Sacavém, estando já adquiridos vários tratos de terrenos 

destinados a esse fim, pode considerar-se definido o traçado de Lisboa pelo lado da 

Encarnação. Assim, convém providenciar para que seja levada a efeito a construção da 

referida estrada, e de outros melhoramentos na sua zona de influência, que possam 

contribuir, por um lado, para assegurar as ligações da cidade com o norte do país e com 

o aeroporto e por outro lado, a realização de obras que interessam à melhoria das 

condições de habitabilidade das classes pobres. (Pacheco, 1938 apud Salvatore, 

Tostões, Guarda, 2015, p. 131) 

Os edifícios eram estudados como um todo, tratados como um conjunto urbano unitário 

do qual cada um fazia parte.  

Morfologicamente o Bairro do Areeiro, divide-se hierarquicamente em três categorias: 

as praças, as ruas e os logradouros, de acordo com o modelo clássico. 

O novo bairro traçava irreversivelmente o desenvolvimento da cidade com um desenho 

urbano tradicional, em que as construções acompanhavam o contorno das ruas e 

praças… (Tostões, 2001, p. 68)  

Reportando-nos à época do renascimento é possível afirmar que estas caraterísticas 

clássicas adotadas ao modelo do Bairro do Areeiro são visíveis e tornam-se num ícone 

deste estilo arquitetónico onde, (Lamas, 2003, p. 190) 

A rua adquire um percurso retilíneo que mantém a função de acesso aos edifícios, mas, 

pela primeira vez, com a intencionalidade estética da perspetiva e de valorização da 

ligação entre elementos urbanos, criando ao mesmo tempo pontos de referências que 

criam algum tipo de orientação; neste caso, a praça do Areeiro é um ponto de referência 

na cidade; 

Surge a avenida, também com geometria que comporta a circulação de carroças e 

coches; 

As fachadas que definem a rua, mas que também são utilizadas pela burguesia e 

nobreza para afirmar o seu poder e estabelecer a hierarquia do sistema social através 

da arquitetura; 

Ao mesmo tempo o traçado clássico, adquire um reticulado das ruas que forma um ideal 

de uniformização estética e disciplina racional do espaço, sem monotonia (avenidas, 

praças, monumentos,…), o que permite a hierarquização das diferentes ruas, como é 

exemplo a Baixa de Lisboa. (Mascarenhas, 2005, p.40; Lamas, 2003, p. 190) 
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Ilustração 113 – Planta da cidade Pombalina, Eugénio dos Santos, Lisboa, 
1756. (Mascarenhas, 2005, p. 40). 

 

Começando pelas praças, estas são caraterizadas por serem um espaço público vivido 

por todos. As praças que fazem parte do plano do Areeiro são a Praça do Areeiro e a 

Praça Pasteur. 

Acerca do conceito de praça na cultura clássica e que se reporta ao nosso caso de 

estudo, esta é entendida como sendo um lugar especial mais propriamente um espaço 

público onde se concentram os principais edifícios e monumentos e a qual ganha valor 

político-social, simbólico artístico. (Lamas, 2003, p. 179) 

Em relação à praça do Areeiro, é de grandes dimensões, com importantes eixos viários 

que a intersetam,  

A obra de Cristino, desde finais dos anos 30, ficou pontuada pelo projecto da Praça do 

Areeiro, que seria o centro de um novo bairro residencial, espécie de Praça do Comércio 

do Estado Novo. (Portas, 1973, p. 711) 

ao contrário da Praça Pasteur, que se situa entre a Praça de Londres e a Avenida 

Almirante Reis, com características mais modestas. 
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Ilustração 114 - Avª Paris, Lisboa. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 115 – Avª Paris, Lisboa. (Ilustração nossa, 2016) 

As avenidas principais que fazem parte do plano do Bairro do Areeiro são a Avenida 

João XXI e a Avenida Almirante Reis. Aqui podemos concluir que existe uma falha na 

conceção deste plano, pois por norma existe uma relação entre as vias principais e as 

praças. Neste caso, a Praça do Areeiro segue este princípio, mas a Praça Pasteur não. 

É situada numa rua principal o que fez com que esta tivesse uma importância menor na 

cidade. 

Reportando-nos ao clássico, no caso dos edifícios de significado social, político ou 

religioso, estes adquirem grande individualidade e expressão no seu posicionamento 

urbano como é exemplo da Roma Barroca com o plano dos arruamentos de 1748. 

(Lamas, 2003, p. 179) 

 
Ilustração 116 – Imagem do traçado 

que conduz à Praça de S. Pedro, 
Roma. (Lamas, 2003, p. 181). 

 
Ilustração 117 – Desenho da Praça de 

S. Pedro, Roma, Camillo Sitte. (Lamas, 
2003, p. 181). 

 

 
Ilustração 118 – Plano dos arruamentos de 
1748. (Lamas, 2003, p. 181). 

 

Mas já durante a idade média se sabia que a praça era um lugar de trocas e de poder 

simbólico da igreja e do Estado, como é exemplo em Siena, a Piazza del Campo, em 

que todas as ruas levam à principal praça da cidade. É uma praça inclinada, construída 

com tijolos vermelhos e desenhada em forma de concha. No chão podem-se observar 
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9 linhas brancas, que representam os 9 membros do governo de Siena no século XIV. 

(McLean, 2006, p. 32) 

 
Ilustração 119 - Piazza del Campo, Sienna, Toscana. (McLean, 
2006, p. 32) 

 
Ilustração 120 - Piazza del Campo, Sienna, Toscana. (McLean, 
2006 , p. 32) 

 
No caso das ruas, Faria da Costa projetou três avenidas: a Avenida Paris e a Avenida 

João XXI e outra de menor dimensão, a Avenida Presidente Wilson. 

A Avenida João XXI é a maior e mais complexa das três, tem duas faixas de tráfego 

com um separador central a meio e dois largos passeios pedonais de cada lado. Esta 

Avenida é uma via importante, pois liga a zona das avenidas novas à zona oriental da 

cidade. 

 
Ilustração 121 – Avª João XXI. (Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 122 – Avª João XXI. (Ilustração nossa, 2016) 

A Avenida Paris é mais curta e menos importante, pertencendo a uma outra hierarquia 

das ruas, em contrapartida, os passeios são mais largos, com árvores de ambos os 

lados, trânsito com menor afluência, o que faz com que seja uma rua mais pacata e 

maioritariamente residencial, contudo não é uma rua de grande movimento pedonal e 

tem pouco comércio. 
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A Rua Presidente Wilson é limitada por túneis, o que dá a sensação de proteção das 

ruas de maior impotância e é a partir desta rua que se tem acesso aos espaços interiores 

dos quarteirões. 

Desde a cidade antiga (Romana) que o traçado ortogonal e seus eixos principais 

assumem atributos cósmicos e religiosos, no qual o traçado estabelece a relação mais 

direta de assentamento da cidade sobre o território. (Lamas, 2003, p. 145) 

 
 
Ilustração 123 - Timgad, na Numíbia (Argélia): antiga colónia militar de Trajano de 
perímetro rectangular. (Lamas, 1993, p. 145). 
 

 

A rua ou o traçado estabelece a importância funcional da deslocação, do percurso, da 

mobilidade de bens, pessoas e ideias, bem como uma intencionalidade estética desde 

as cidades do Renascimento e do Barroco, esta define o plano e a forma urbana em 

várias dimensões.  

Os logradouros são espaços públicos de livre acesso, porém são espaços mais 

reservados, pois situam-se dentro dos quarteirões através do acesso pela Rua 

Presidente Wilson. São espaços residuais que existem pelo desenho da cidade. 

A arquitetura deste bairro é principalmente de habitação, no qual os edifícios são 

homogéneos no seu aspeto exterior e onde as ruas de menor importância têm edifícios 

mais baixos, nas praças e nas avenidas principais a altura dos edifícios já é maior, 

subindo dois a três pisos. 
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No piso térreo por vezes existe comércio, sendo este revestido a pedra, os pisos 

superiores, de habitação, por norma têm todos o mesmo aspeto, com janelas de 

dimensões muito semelhantes, caixilhos em madeira, molduras em pedra, varandas 

muito idênticas revestidas a pedra com guardas metálicas, o revestimento dos edifícios 

é em pedra e em reboco, sendo que a sua localização nas vias principais ou secundárias 

é decisivo para o prolongamento da pedra para o primeiro ou segundo piso. O último 

piso normalmente é revestido com pedra. 

O princípio clássico na composição das fachadas é evidente, sendo que o embasamento 

é em pedra, maior ou menor, os pisos seguintes têm vãos e varandas mais leves e o 

último piso termina com um friso em pedra com dimensões menores que no 

embasamento e onde a fachada dos edifícios acompanha a rua, ao contrário do 

desenho moderno da cidade, no qual os edifícios podem assumir posições distintas. 

Os alçados que dão para os logradouros são de composição simples, apoiados no 

resultado das necessidades das plantas e não são todos iguais na métrica dos vãos 

nem na cor nem na qualidade dos revestimentos é inferior à que é utilizada nas fachadas 

principais, sem o uso da pedra. As coberturas são em telha e a sua estrutura é de 

madeira em asna. 

4.2. ESTUDO DO CONJUNTO ARQUITETÓNICO DA PRAÇA DO AREEIRO 

Entretanto, uma monumentalidade simbólica e desejada atemporal fixava-se nos novos 

conjuntos urbanos de representação da “capital do Império”. (Tostões, 2004, p. 120) 

A minha Praça do Areeiro, por exemplo: para mim, pode-se dizer que é a maior obra no 

sentido volumétrico e foi-me imposta a condição de ser citadina, ser lisboeta. É muito 

difícil um artista pegar na arquitetura evoluída e fazer representar exteriormente, nas 

suas fachadas, uma arquitetura de uma época. (Silva, 1971, p. 6) 

O início do projeto da Praça do Areeiro dá-se em 1941 e prolonga-se até 1956 com a 

solução final da torre que só se concretiza em 1952, mas o projeto de execução e de 

alterações só é concluído em 1956, vários autores descrevem datas distintas mas 

oficialmente o contrato para o projeto da praça foi assinado em 1940, e é a partir de 

1941 que há registos de desenhos feitos por Cristino. 

Não chegava fazer caixotes funcionais, era necessário embrulhá-los em papel de 

memória e memória chamava-se “rústico” (as raízes do povo) e “joanino” (as raízes do 

poder, o sumo do império) ou, melhor ainda, a colagem de ambos. (Portas, 1973, p. 712) 

Esta frase de Nuno Portas, não serve apenas para o conjunto arquitetónico do Areeiro, 

mas sim para toda a produção arquitetónica que o Estado promoveu e implementou a 
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partir dos anos 40 como sendo a oficial do regime através do qual este modelo serve de 

matriz para outros, como vimos anteriormente, e que esteve presente em diversos 

prédios de rendimento, etc. 

No projeto da Praça não se sabe até que ponto Duarte Pacheco teve influência direta 

na solução final, pois Cristino submeteu-se a várias soluções alternativas que foram 

sujeitas à apreciação da Câmara Municipal de Lisboa. (Rodolfo, 2002, p. 115) 

Cristino tentaria fazer uma peça de arquitetura moderna, tendo esboçado uma torre com 

remate horizontal, desenho esse que foi inviabilizado não se sabe porquê, talvez por 

uma tomada de consciência ou por recusa de Duarte Pacheco desejando uma obra 

arquitetónica “oficial do regime”. Cristino assumiu então claramente um urbanismo de 

feição nacionalista/ tradicional. (Fernandes, 1998, p.75) 

…No projecto da Praça do Areeiro (1938-1949), que, bem ou mal, constitui a única praça 

da Lisboa moderna a ser pensada em termos espaciais e urbanos…(Almeida, 1986, p. 

116) 

 
Ilustração 124 – Esboço da torre principal, remate horizontal, 1940. (Silva, s.p., 1943) 
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Ilustração 125 - Arranjo arquitetónico da Praça do Areeiro, Propostas alternativas do Alçado da Torre, 1948 
(Silva, s.p., 1943). 

 
Sabe-se que era desejado por Duarte Pacheco um conjunto que fosse identificado como 

puramente urbano e Lisboeta. Sendo assim, era urgente construir um símbolo ou um 

marco de toda uma vasta intervenção de remodelação urbana, promovendo a cidade e 

usando uma política de expropriações que afetava uma área considerável do solo 

urbano para depois proceder-se à venda dos terrenos já com projeto aprovado, podendo 

a Câmara Municipal controlar a imagem final. Pretendia-se a criação de um remate 

grandioso da Avenida Almirante Reis, tal como refere o autor do projeto: (Silva, 1943, p. 

2) 

A Praça do Areeiro, encontra-se situada no extremo norte da extensa Avenida Almirante 

Reis, servindo de remate a esta importante artéria e de partida a quatro novas avenidas, 

que em sentidos opostos se dirigem aos extremos da Capital. (Silva, 1943, p. 2) 

 
Ilustração 126 -Vista aérea da praça do Areeiro, Lisboa. (Fernandes, 
1998, p. 80)  
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A forma da praça é simbolicamente um escudo português, que curiosamente era o 

elemento mais utilizado na propaganda oficial do regime como símbolo da nação. 

O seu plano, que foi estudado pela Repartição de Urbanização da Câmara Municipal, 

apresenta uma configuração simétrica em relação ao eixo longitudinal, sendo limitada a 

Norte por um semicírculo aberto no sentido Sul, servindo de fundo à Avenida Almirante 

Reis. (Silva, 1943, p. 2) 

 
Ilustração 127 - Planta geral da Praça do Areeiro, 2º piso. (Silva, 1943) 

A praça do Areeiro passava a ser a mais importante entrada da cidade de Lisboa para 

quem vinha do norte. 

Ao elaborarmos o estudo do conjunto da praça do Areeiro, procuramos realizar uma 

composição arquitetónica que dignificasse o local, visto tratar-se da mais importante 

entrada de Lisboa, desejo esse que nos levou a adotar um partido arquitetónico 

monumental… (Silva, 1943, p. 3) 

Inicialmente os edifícios eram exclusivamente de habitação e só após a morte de Duarte 

Pacheco, em 1943, foi possível incluir comércio no nível térreo. Eram compostos por 

rés-do-chão e cinco andares, sendo o 1º andar com pé direito maior (andar nobre) e 

janela sacada, o piso do 5º andar composto por janelas diferentes sobre a cornija com 

um pé direito mais baixo. A “entrada” da Avenida Almirante Reis é marcada por dois 

torreões que são compostos por seis andares acima da cornija, com janelas sacadas e 

um sétimo andar em mansarda, o telhado em pirâmide é rematado com um cata-vento 

de grande dimensão. (Rodolfo, 2002, p. 119; Silva, 1943) 
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Ilustração 128 - Remate da torre central da praça do Areeiro, 
Lisboa. (Silva, 1943) 

 
Ilustração 129 – Fotografia das torres ao cimo da Avª Almirante Reis, 
demonsta uma magifica vista sobre a cidade de Lisboa. (Fernandes, 
2003, p. 101). 

 

Este cata-vento foi bastante utilizado nas décadas de 40 e 50 em diversas obras oficiais 

da arquitetura do regime. O coruchéu piramidal com cobertura de telha e remate em 

beiral terão a influência de Raúl Lino, associado a programas habitacionais. Esta 

pirâmide é vulgar suportar um elemento decorativo/ simbólico em ferro forjado, por 

exemplo uma esfera armilar, cata-vento, etc. (Fernandes, 2003, p. 98). 

 

 
Ilustração 130 – Moradia em Castelo 
Branco. (Fernandes, 2003, p. 98). 

 
Ilustração 131 – Edifício no Santuário do 
Sameiro, Braga. (Fernandes, 2003, p. 98). 

 
Ilustração 132 – Torre do Palácio dos 
correios, Praça D. Luís, Lisboa. 
(Fernandes, 2003, p. 98). 
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Ilustração 133 - Conjunto urbanístico da Praça do Areeiro, 
Estúdio Mário Novais. ([ Adaptado a partir de:] Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1982). 

 
Ilustração 134 - Conjunto urbanístico da Praça do Areeiro, Estúdio 
Mário Novais. ([ Adaptado a partir de:] Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1982). 

 

 
Ilustração 135 - Conjunto urbanístico da Praça do Areeiro, Estúdio Mário Novais. ([ 
Adaptado a partir de:] Fundação Calouste Gulbenkian, 1982). 

Cristino considerou que a construção destes edifícios era monumental não só pela 

dimensão que ocupava nesta parte da cidade mas também por se situarem perto da 

Alameda D. Afonso Henriques, do Instituto Superior Técnico e de Estatística e da Casa 

da Moeda, o seu desejo era o de marcar este local da cidade com um complexo tão ou 

mais majestoso que estes projetos. 

A sua especial localização, no topo da mais extensa artéria da capital, a vizinhança da 

alameda D. Afonso Henriques com a sua fonte luminosa, bem como a proximidade do 

vasto conjunto de edifícios constituído pelas instalações do Instituto Superior Técnico e 

Casa da Moeda, as largas e extensas avenidas que partem em todas as direções do 

centro desse novo e arejado bairro da Capital, justificar de certo modo a construção deste 

grande edifício de proporções monumentais. (Silva, 1943, p. 5) 

O edifício da torre tem 12 pisos no seu corpo central, os corpos laterais tendo a intenção 

de acentuar a verticalidade da torre têm 10 e 6 pisos, no corpo central é aplicada a 

fórmula geral até ao nono piso sendo suprimido o andar ático, seguindo-se mais dois 
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pisos, estes com uma planta mais pequena tendo três arcos enormes e um último andar 

em mansarda rematado com um telhado em pirâmide e um cata-vento. Relativamente 

à estrutura formal das fachadas tem regras clássicas, sendo que todos os edifícios são 

compostos por embasamento em pedra, as janelas de sacada do primeiro andar ligam-

se às do segundo por cantarias e todas as janelas têm molduras largas em pedra, as 

janelas do andar ártico têm um acabamento diferente. (Rodolfo, 2002, p. 121; Silva, 

1943) 

 
Ilustração 136 - Fachada de um dos edifícios da Praça 
do Areeiro, Estúdio Mário Novais. ([ Adaptado a partir de:] 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1982). 

 
Quanto ao tratamento das fachadas é distinto, sendo que as fachadas que não estão 

voltadas para a praça são mais simples, à exceção da fachada lateral da torre, que por 

ser visível a partir da Avenida Gago Coutinho teve um tratamento diferente, é uma 

fachada mais cuidada.  

Cristino utiliza uma deliberada uniformidade de tratamento das fachadas, naquilo que 

parece ser ao tempo a única tentativa de entender formalmente o pombalino, tentativa 

que falha por insuficiência de uma sua caracterização arquitetónica, que em termos de 

organização volumétrica, quer em termos de escala, quer em termos de forma. (Almeida, 

1986, p. 116) 

Relativamente às cores do conjunto são o rosa nas paredes, o branco lioz nas cantarias, 

a cor de tijolo nos telhados e o verde nas persianas. 
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No exterior os edifícios da praça têm uma decoração sóbria, sendo essa decoração 

percetível somente nas cornijas, nas molduras das janelas, nos gradeamentos, nos 

candeeiros e nos cata-ventos. 

O telhado em pirâmide é a única marca do conceito da “casa portuguesa” de Raúl Lino. 

Pode-se observar igualmente que os edifícios se demarcam do chão através de um 

pesado embasamento em pedra conseguindo-se ao mesmo tempo observar a 

linguagem utilizada por Cristino de estilo clássico, simplificado e austero na sua 

composição formal e volumétrica. Estas são características visíveis na arquitetura do III 

Reich, proporcionais à dureza dos regimes, sendo no Estado Novo mais suavizada. A 

arquitetura Nazi utilizou bastante a pedra como material de eleição nas suas 

construções, nesse caso o granito foi mais utilizado por comparação com o calcário mais 

frequente na arquitetura em Portugal. 

 
Ilustração 137 - Edifícios do conjunto urbano da Praça do Areeiro, Lisboa. 
(Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 138 – Arcada de um dos edifícios do 
conjunto urbano da Praça do Areeiro, Lisboa. 
(Ilustração nossa, 2016). 

 

Do lado da Avenida Almirante Reis, a praça faz sobressair o seu objeto mais 

característico pela presença da torre, sendo a sua entrada marcada por dois grandes 

torreões de menor altura (ilustração 138).  

A simetria é uma das principais características da praça e a sua estrutura formal é 

caraterizada “…na repetição ordenada de elementos de espirito clássico dispostos em 

série em volta da praça…”. (Silva, 1943, p. 2) 
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A Praça do Areeiro, que Cristino da Silva projeta a partir de 1938, define o paradigma da 

arquitetura de regime, no seu desenho classicizante baseado num padrão tradicionalista 

de estilização da arquitetura erudita de Seiscentos ou Setecentos, de modo “a obter da 

sua composição a máxima monumentalidade”: andar nobre avarandado, pilastras e vãos 

emoldurados em pedra, beiral de remate superior, telhados pontiagudos e arcarias de 

pedra no piso térreo. E assim negando o postulado moderno de que a determinante 

técnica levaria à erradicação do estilo. Os edifícios do conjunto urbano da Praça do 

Areeiro são a confirmação da utilização de uma sofisticada estrutura de betão armado 

mascarada exteriormente por uma fachada historicista e ornamentada. Renegando o 

princípio da verdade dos materiais. (Tostões, 2004, p.120) 

 
Ilustração 139 – Edifícios do conjunto urbano da Praça do 
Areeiro, Lisboa. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 140 – Edifícios do conjunto urbano da Praça do 
Areeiro, Lisboa. (Ilustração nossa, 2016). 

 

Se é verdade que cada época está associada ao poder instituído, este tipo de arquitetura 

está associado à arquitetura clássica tal como no Estilo joanino, no pombalino, etc. Mas 

este modelo de arquitetura é clássico não pela utilização de colunas, frontões, pilastras, 

entablamentos, etc., mas sim pela composição do conjunto, na dimensão e na 

importância de um elemento principal, a repetição e o equilíbrio, a diferença e hierarquia, 

a simetria em todo o seu conjunto, a escala entre o objeto arquitetónico e o exterior, 

divisão e distinção dos andares (embasamento, corpo central e andar ático) e do edifício 

em si. 

Como podemos constatar no ponto 4.1, o império romano transformou a identidade 

clássica e elevou os governantes perante o povo, dignificando o seu poder através da 

arquitetura. Também já foi referido que o Estilo Pombalino e o Joanino tiveram na sua 

génese o poder instituído por Marquês de Pombal e D. João V. 

Alguns elementos de origem clássica utilizados na praça do Areeiro são os arcos de 

volta perfeita, as cornijas, as janelas emolduradas com cantaria, o 1º andar nobre e o 

embasamento.  
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Mas Cristino quis aplicar a regra clássica principalmente pelo sentido de unidade do 

conjunto, na igualdade e equilíbrio repetitivo de elementos utilizados, na simetria da 

composição, na proporção e na escala. 

Entretanto é de salientar que antes e depois da II Guerra Mundial, Cristino teve a 

oportunidade de conhecer outras fontes de inspiração e os modelos que poderão tê-lo 

influenciado na conceção da praça. Falámos no primeiro capítulo da influência da 

Moderna Arquitetura Alemã, a qual o Arquiteto Albert Speer trouxe a exposição em 

1941, em que Cristino mostrou a sua admiração, exposição esta que mostrava um 

monumentalismo neoclássico, rígido, utilizando a pedra como material dominante, 

conferindo-lhe um aspeto pesado e austero. A Praça Circular de Berlim, dos Arquitetos 

Hugo Roettcher e Theodor Dierksmeier, foi sem dúvida tomada em conta na conceção 

da praça do Areeiro principalmente como podemos observar na ilustração141 e 142, 

pelo uso da fachada em curva com andar nobre e cornija no remate. (Fernandes, 1998, 

p. 76) 

 
Ilustração 141 – Fachada de um dos 

edifícios da praça circular de Berlim, Hugo 
Roettcher e Theodor Dierksmeier, 1941. 
(Fernandes, 1998, p. 76).  

 
 
 
 
 

 
Ilustração 142 - Praça circular de Berlim, Hugo Roettcher e Theodor 

Dierksmeier, 1941. (Fernandes, 1998, p.76). 

 

Mas outro tipo de modelo que terá influenciado Cristino foi o “estilo escorialense” ou dos 

Áustria que na Madrid franquista era assinalado por um conjunto monumental da 

arquitetura “oficial” da capital: o Ministério del Aire, de Luis Gutiérrez Soto, edificado 

entre 1940 e 1951 na Praça da Moncloa. (Fernandes, 1998, p. 76) 
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Ilustração 143 – Ministério del Aire, Luis Gutiérrez Soto, Praça da Moncloa, 
1940 e 1951. (Fernandes, 1998, p.76) 

 

Foram sem dúvida alguns modelos tomados em conta na conceção do projeto da praça 

do Areeiro sendo mesmo um referencial de arquitetura adotado por Cristino que depois 

se adotou em diversas obras nacionais como já vimos anteriormente e que se tornaram 

num modelo para diversos prédios de rendimento durante o Estado Novo.  

4.3.  ESTUDO DAS TIPOLOGIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO 

O projeto da praça do Areeiro foi bastante pensado e trabalhado por Cristino em todos 

os pormenores. Destinado a uma classe média alta, teria de fazer corresponder a 

qualidade construtiva do conjunto em todos os seus aspetos. 

O conjunto foi dividido em 17 lotes destinados a habitação e comércio como podemos 

verificar na planta seguinte. A poente e a nascente da praça, encontram-se localizados 

os lotes nº 1 a 8 e nº 10 a 17, sendo que no extremo norte encontra-se o lote nº 9. (Silva, 

s.p., 1943) 
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Ilustração 144 – Planta geral com indicação dos lotes 9 (vermelho), 15 e 
16 (roxo). ([adaptado a partir de] Silva, s.p., 1943). 

 

Relativamente aos dados que nos foram fornecidos, iremos estudar as plantas do 

projeto que se reportam à memória descritiva de 1949, tendo consciência de que, 

entretanto, as tipologias terão sofrido alterações. As plantas que nos foram fornecidas 

dizem respeito aos lotes 9 e 15/16. 

Torna-se difícil datar exatamente o projeto e a obra, que se arrastou por largos anos. 

Vários autores30 referem o seu início em 1938, mas a verdade é que não existem 

desenhos desta data. Verificámos que o contrato para execução do trabalho foi feito e 

assinado em 1940. Entre 1941 e 1943 foi realizado o ante-projeto. Entre 1951 e 1952, 

foi feito o projeto final da torre central e variantes. Em 1955 a conclusão da torre central. 

(Silva, s.p., 1941-1960; Fernandes, 1998, p. 75) 

Quanto à organização interna dos edifícios, no caso do lote 9 este foi dividido em 3 

edifícios separados para facilitar a sua construção. O edifício principal, representado a 

cor verde [Ilustração 144], desenvolve-se segundo o seu eixo de simetria, onde se 

localiza, o acesso principal, o acesso de serviço e, consequentemente, os respetivos 

apartamentos. O lote apresenta assim a forma de V. 

                                            
30  Ana Tostões, 2004, José Augusto França, 1982 e Almeida, 1986. 
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Ilustração 145 – Divisão do lote 9 em 3 edifícios distintos, 9’, 9, 9’’. ([adaptado 

a  partir de] Silva, s.p., 1943). 

 

O portão de entrada do edifício do conjunto, tem uma grande área de envidraçado, 

possibilitando a iluminação natural do átrio do prédio. Apresenta um desenho bastante 

cuidado e claramente revivalista, ao nível da pormenorização do gradeamento o qual 

faz parte da decoração do portão. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 146 - Pormenor do portão de entrada de uma 
loja, lote 9. (Silva, 1943). 

 
Ilustração 147 - Porta principal, lote 9, praça do 
Areeiro. (Ilustração nossa, 2016). 

A arcada que faz a transição do espaço público para o privado tem um tratamento 

cuidado em pedra calcária e adquire uma área considerável no lote 9, fazendo a ligação 

para as lojas do edifício. Os candeeiros pendentes, localizados pontualmente dentro das 
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arcadas constituem pontos de iluminação importantes e que ajudam a caraterizar este 

espaço. 

 
Ilustração 148 - Arcada do lote 9, praça do Areeiro, 
Lisboa. (Ilustração nossa, 2016). 

 
 
 
 

 
Ilustração 149 – Candeeiro pendente comum às arcadas 
dos edifícios da praça do Areeiro. (Ilustração nossa, 2016) 

 

O átrio de entrada do prédio, assume uma localização centralizada, adotando a forma 

retangular, e liga-se à caixa de escadas por intermédio de alguns degraus onde estão 

também situados os elevadores e as caixas de correio. 

 
Ilustração 150 – Átrio de entrada do lote 9. 
(Ilustração nossa, 2016). 

 
 

 
Ilustração 151 – Zona das escadas e elevadores da entrada do lote 9. 
(Ilustração nossa, 2016). 
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As escadas de serviço destacam-se e localizam-se nas traseiras do edifício, sem ligação 

direta às escadas principais, estas são salientes e apresentam a forma de “rabo-de-

bacalhau”, com um corpo tardoz pronunciado.  

 
Ilustração 152 – Corpo da caixa de escadas do lote 9. (Ilustração 
nossa, 2016). 

 
Todos os prédios possuem no rés-do-chão, alojamentos para porteiros, vestíbulos, 

escadas bem iluminadas e elevadores. As passagens de serviço fazem-se por 

corredores que comunicam com as escadas de serviço. 
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Ilustração 153 – Acesso aos serviços do edifício. 
(Ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 154 – Zona destinada 
a serviços do edifício. (Ilustração 
nossa, 2016) 

 
Ilustração 155 – Escadas de 
serviço do edifico. (Ilustração 
nossa, 2016) 

 
O lote 9 possui até ao 6º andar [Ilustração 157], dois apartamentos destinados a 

habitação e um apartamento destinado a escritório. 

O acesso aos apartamentos é feito como se pode ver na ilustração 155, através dos 

elevadores e escada principal que tem um corredor que faz a distribuição do espaço.  

 
Ilustração 156 – Área de acesso aos apartamentos do lote 9 nos diversos pisos do edifício. 
(Ilustração nossa, 2016) 

 
Do 7º andar ao 9º foram desenhadas plantas destinadas a acolher um restaurante 

[Ilustração 158] com 2 grandes terraços exteriores laterais (7º andar), apoio ao 

restaurante (8º andar), e uma sala de chá no piso de cima (9º). Seria planeado assim, 
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um restaurante luxuoso com vista panorâmica na zona nobre da cidade de Lisboa, 

tornando este edifício num ícone para um publico de classe alta. 

 
Ilustração 157 – Planta do 6º andar do lote 9, edifícios laterais destinados a habitação e edifício central destinado a 
escritório. (Silva, s.p., 1949) 

 

 
Ilustração 158 - Planta do 7º andar do lote 9, destinado a um restaurante. (Silva, s.p., 1949) 

 

Os restantes pisos do edifício da torre são uma única habitação de 3 pisos com 11 

divisões da qual não nos foram fornecidas plantas, e que Cristino descreve como sendo 

uma moradia. (Silva, s.p., 1943) 
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Ilustração 159 – Apartamento lote 9, ilustração da divisão de áreas com cores distintas. (Ilustração 
nossa, 2016) 

 

Relativamente aos apartamentos do lote 9, são de planta tradicional, simétricos o 

esquerdo e direito, sendo compostos por um corredor que faz a ligação a todas as 

divisões da casa exceto ao quarto da criada.  

O apartamento é constituído por 3 quartos, uma sala de jantar e uma sala de estar. A 

cozinha dá acesso ao quarto da criada e a uma casa de banho para sua utilização, 

sendo que esta parte da casa tem acesso à escada e elevador de serviço [Ilustração 

159], através da qual os empregados têm acesso ao apartamento e também através 

desta depositam o lixo, etc. 
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Ilustração 160 - Acesso do apartamento à caixa de escadas 
e elevador de serviço do edifício. (Ilustração nossa, 2016). 

 
No 11º andar deste edifício o prédio tem uma fabulosa vista panorâmica sobre o lado 

norte da cidade, este acesso faz-se a partir do elevador principal que nos leva ao torreão 

que dá para as traseiras do edifício que é composta por um pequeno pátio, que é um 

verdadeiro miradouro sobre este lado da cidade. 

 
Ilustração 161 – 11º andar do lote 9. (Ilustração nossa, 

2016). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 162 – Vista sobre a cidade a partir do 11º piso do 
lote 9. (Ilustração nossa, 2016). 
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No que diz respeito ao lote 15/16, a planta que nos foi fornecida é de 1946 e corresponde 

ao piso rés-do-chão, o qual é composto por uma loja (contorno rosa), um apartamento 

(contorno amarelo) e uma dependência destinada à porteira do prédio (contorno 

laranja). 

A escada de serviço destaca-se nas traseiras do edifício, sem ligação direta às escadas 

principais, esta é saliente e apresenta a forma de “rabo-de-bacalhau”31, com um corpo 

tardoz pronunciado [Ilustração 166], tirando assim melhor partido da área do edifício.  

Do ponto de vista arquitetónico, o período transitório da construção tipo “Gaioleiro” 

acompanha estes edifícios com a introdução do betão armado, material que para já viria 

a modernizar a construção, mas não as tipologias construtivas. 

A distribuição dos espaços, mantem a configuração da planta tradicional tipo 

“gaioleiro”32 [Ilustração 164] e não acusa mudanças significativas com a introdução das 

novas técnicas construtivas. 

 
Ilustração 163 - Planta tipo "gaioleiro". (Aplleton, 
2001, p. 29). 

 

                                            
31. Esta designação da gíria profissional é definida por uma planta simétrica constituída por duas formas 
retangulares apresentando menor área a que se encontra voltada para o logradouro. 
32 Com a introdução do gaioleiro, pós pombalino, deu-se uma sub-valorização do setor privado (quartos), o 
que evidencia a importância do indivíduo dentro da família burguesa no início do século 20. (Aplleton, 2001, 
p. 29). 
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Ilustração 164 - Lote 15 e 16 divisão por cores dos diferentes usos da planta do r/c. 
(Silva, 1946) 

 

Relativamente ao apartamento do lote 15/16, é composto por um hall com ligação a um 

corredor que dá acesso aos compartimentos da casa, tal como no “gaioleiro” [Ilustração 

162]. O apartamento é composto por 3 quartos, uma sala de estar e uma sala de jantar 

com acesso a uma varanda. Na entrada da casa, à esquerda, existe um segundo hall 

que possibilita uma zona reservada aos serviços da casa onde está situada a cozinha 

com acesso ao quarto da criada e uma pequena casa de banho para sua utilização, esta 

área tem ligação direta com a sala de jantar.  

A loja é composta por uma casa de banho e duas arrecadações, sendo que existe uma 

passagem de serviço de apoio não só à loja mas aos serviços do prédio para um 

logradouro. 

Neste piso está localizada a casa da porteira que é composta por um quarto, uma 

cozinha e uma casa de banho. A habitação destinada à porteira adquire uma definição 

generalizada pelo Regulamento Geral de Construção urbana para a cidade de Lisboa: 

 “Os prédios de rendimento com mais de seis inquilinos e mais de seis compartimentos 

por habitação, situados nas 1ª e 2ª zonas de construção, deverão dispor de uma 

habitação destinada a porteiro, situada, quando possível, próximo da porta da 

entrada….” (RGCU, 1930 apud Higino, 2013, p. 98) 
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Podemos então perceber que, a tipologia adotada nos edifícios Estado Novo, incorpora 

dois aspetos fundamentais em comparação com as tipologias adotadas anteriormente: 

a introdução de elementos que fazem a transição entre o público e o privado (o hall de 

entrada e vestíbulos); a lógica racionalista do espaço doméstico, que se organiza em 

três setores principais, o social, os serviços (cozinha e espaços relacionados) e o íntimo, 

que congrega os quartos e os banheiros, que se tornam mais segregados em relação à 

entrada. (Amorim, 1997). 

Com a introdução, por exemplo, do quarto de empregada e banheiro que não existiam 

nas tipologias anteriores, além da passagem exclusiva pela cozinha, estas tipologias 

reforçam as hierarquias sociais internas, com a introdução do quarto para a empregada 

e o acesso direto aos serviços. Por outro lado, reproduz a mesma complexidade que 

caracterizava o setor social dos modelos anteriores, uma sala de estar, mais formal e 

um espaço mais acolhedor e privado destinado ao convívio da vida familiar que é a sala 

de jantar. 

Ou seja, a evolução das tipologias teve mais a ver com a introdução de um novo conceito 

das exigências do publico a que se destinavam estas habitações e não sensivelmente 

na criação de novos métodos nas tipologias. As plantas adotadas são 

esquematicamente regidas a partir do modelo tradicional “gaioleiro” dos anos 20. 

Assim, na praça do Areeiro, Cristino assumiu um urbanismo tradicional, no qual os 

programas residenciais acompanham este tradicionalismo em andares esquerdo/direito, 

o programa que inclui sucessivas salas e quartos, com a cozinha e apoios domésticos 

junto com o quarto da empregada orientado para as traseiras. (Fernandes, 1998, p. 75) 

Relativamente aos materiais que foram utilizados nos edifícios do conjunto, foram 

aplicados (Silva, s.p., 1943): 

Nas divisórias interiores tijolo da melhor fabricação, e as paredes mestras executadas 

em betão. 

Nas cantarias foi utilizado lioz de 1ª qualidade, em todos os peitoris, ombreiras, cornijas 

das janelas do 1º andar, soleiras, pedras das sacadas, degraus, guarnecimentos das 

portas e até mesmo nas fachadas posteriores é utilizado o mesmo material. 

As portas relativas à fachada principal e portas de serviço foram executadas com 

madeira de carvalho americano ou idêntica envernizada. 
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Ilustração 165 - Porta de entrada de um dos apartamentos do lote 
9. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Os pavimentos dos apartamentos são soalhos à inglesa. Nas casas de banho principais 

o revestimento aplicado é o mármore serrado e nas paredes azulejos ou placas do 

mesmo mármore do chão. 

Nas cozinhas, casas de banho das criadas e zonas de serviço e estendal, foram 

aplicados pavimentos de ladrilhos hidráulicos e nas paredes lambris de azulejo. 

Todos os materiais que foram empregues na construção destes prédios são da melhor 

qualidade e proveniência. (Silva, s.p., 1943) 

No caso do átrio do edifício, constitui uma entrada imponente devido à utilização da 

pedra como material de eleição, mas também ao alto pé direito que a torna num espaço 

monumental. Podemos observar o rigoroso cuidado na seleção das pedras que foram 

utilizadas e que cobrem as paredes e o chão, possibilitando um aspeto sóbrio devido às 

cores, mas frio devido ao material aplicado, no chão o desenho de um sol destaca-se 

devido às várias tonalidades de pedra utilizada, ao mesmo tempo imponente devido às 

restantes cores que envolvem o ambiente e à generosa área de entrada na qual está 

uma robusta secretária em madeira destinada ao porteiro do prédio. 
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Ilustração 166 - Átrio de entrada do lote 9. (Ilustração 
nossa, 2016). 

 
 
 
 
 

 
Ilustração 167 - Desenho de um sol feito com diversas tonalidades de 
mármore. (Ilustração nossa, 2016). 

 
Os degraus em mármore, dão acesso à escada de serviço e aos elevadores através de 

uma porta metálica com vidro transparente que faz a divisão dos espaços. Nas paredes 

existem tijolos de vidro que permitem a iluminação natural deste espaço através da 

escada de serviço.  

 

Ilustração 168 - Escada de serviço do lote 9. (Ilustração nossa, 2016). 
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Ilustração 169 – Guarda metálica da escada principal do lote 9. 

(Ilustração nossa, 2016). 

 
Ilustração 170 – Fotografia da escada principal do lote 9, que 

mostra a continuidade da guarda até ao último piso. (Ilustração 
nossa, 2016). 

 

A escada principal é composta por uma guarda metálica [Ilustração 170, 171] que 

envolve toda a escada principal. As paredes são cobertas com pedra e os degraus 

fazem um contraste de tonalidades entre o branco e o preto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como podemos ver no 1º capitulo, os fortes confrontos entre a história e a inovação 

marcaram substancialmente mudanças de pensamento e que na transição do século 

XIX para o século XX ocorreu um grande impulsionamento tecnológico provocado pela 

industrialização onde a vontade de relacionar a arte com a época era eminente, dando 

então origem a diversas vanguardas modernistas que marcaram uma mudança na 

conceção da obra arquitetónica. Por outro lado, a evolução e a utilização de novos 

materiais, também fizeram com que fosse possível esta mudança. 

Em Portugal, o modernismo que se desenvolveu entre a década de 20 e 30 e que foi 

interrompido devido à implantação do Estado Novo (1926-1974), impôs aos arquitetos 

daquele tempo uma corrente à sua imagem de cariz tradicional e conservador. 

Acerca do percurso arquitetónico de Cristino da Silva, é identificável a evolução no modo 

de fazer e pensar a arquitetura, através de um espírito ideológico eleito por si. 

No início do seu percurso profissional projetou o Cinema Capitólio (1925), edifício este 

puramente moderno, também o Liceu de Beja (1930) é sem dúvida um edifício funcional 

de vanguarda modernista, mas apesar de Cristino ter esboçado o seu gosto por este 

tipo de arquitetura, assume-se mais no seu percurso profissional através da arquitetura 

tradicional, tendo revelado o seu gosto através de tantas obras e tendo sido em parte o 

responsável pela identidade arquitetónica ao Estilo Estado Novo com o projeto da praça 

do Areeiro.  

Cristino revela na praça do Areeiro uma arquitetura pesada, austera e monumental com 

a utilização dos materiais que nela são empregues, mas também na forma do seu 

conjunto e na forma particular dos edifícios. 

Não é de estranhar esta opção por parte do arquiteto, pois já na moradia que projetou 

para a Avenida Pedro Álvares Cabral, para si, curiosamente durante o mesmo período 

da praça (entre 1941-1942), na qual o primeiro esboço apresenta uma cobertura plana, 

cobertura esta que foi alterada para um telhado em pirâmide tal como na praça do 

Areeiro. Esta moradia tem muitas semelhanças com o remate da torre principal da 

praça, talvez por ter sido projetada ao mesmo tempo. 

Mas não foi só Cristino que se rendeu a este estilo arquitetónico tendo-se revelado, 

entre outros Cassiano Branco, conhecido como o arquiteto que mais projetou obras 

modernas em Lisboa e que foi afastado da encomenda pública precisamente por ser 
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esta a corrente com que mais se identificava, porém apesar de ter deixado o seu legado 

de preferência na arquitetura modernista projetou também o Portugal dos pequeninos 

tão tradicionalista quanto a arquitetura do Estado Novo, ou mesmo o edifício na praça 

de Londres (1951), que é possivelmente inspirado na praça do Areeiro de Cristino da 

Silva.  

A praça do Areeiro de Cristino da Silva está integrada no bairro do Areeiro projetado 

pelo urbanista Faria da Costa que desenvolveu o plano do bairro entre 1938 e 1942. O 

bairro do Areeiro faz parte da área de expansão da cidade de Lisboa que outrora tinha 

condições rurais. Esta era uma zona pouco desenvolvida, passando a ser limite urbano 

e área destinada a habitação. O Estado, com o intuito de evitar um crescimento 

desordenado e para criar uma arquitetura à sua imagem, passou a deter exclusivamente 

os planos da cidade. A Câmara Municipal de Lisboa era responsável pela aprovação 

dos desenhos e pela venda dos lotes com projeto aprovado, limitando assim 

“construções não desejadas”.  

A praça do Areeiro faz parte do processo de renovação da cidade de Lisboa e constitui 

um conjunto urbanístico marcado por uma linguagem neo-joanina e neo-pombalina, 

épocas que foram marcantes na história de Portugal pelo legado deixado na arquitetura 

como é o caso do Palácio de Mafra, D. João V e da renovação da cidade de Lisboa após 

o terramoto de 1755, com o plano para a baixa pombalina. O objetivo da praça do 

Areeiro, desejada por Duarte Pacheco, é de um conjunto que fosse identificado como 

puramente urbano e Lisboeta, através do qual era urgente construir um símbolo ou um 

marco de toda uma vasta intervenção de remodelação urbana, promovendo a capital do 

Império. Pretendia-se a criação de um remate grandioso da Avenida Almirante Reis, 

com a sua localização próxima à Alameda D. Afonso Henriques, que tem a fonte 

luminosa monumental de um lado e o Instituto Superior Técnico do outro. 

Em relação aos edifícios da praça do Areeiro, as suas tipologias não sofreram grandes 

alterações em relação à planta tradicional “gaioleiro”, esta já tinha introduzido o corredor 

que faz a distribuição dos compartimentos dos apartamentos. Nestas plantas é 

introduzido o quarto da empregada e zonas de serviços que têm acesso à escada e ao 

elevador de serviço do prédio, não permitindo o seu acesso pela escada ou elevador 

principal. Há aqui uma hierarquização social, que separa os diferentes papeis e 

intervenientes da vida social na habitação. A introdução da escada de serviço saliente 

em planta e podendo ver-se nas traseiras dos edifícios em alçado, o chamado “rabo de 

bacalhau”, passou a poupar área útil a habitação do prédio. 
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A praça do Areeiro é, sem dúvida, um conjunto cénico e contraditório no sentido em que 

a evolução acompanhou a utilização dos materiais, mas não a forma construída nem o 

projeto em si que é ainda tão tradicional, não na sua configuração exterior como nas 

tipologias adotadas. 

Esta investigação leva-nos a compreender o legado deixado na arquitetura que foi 

produzida na primeira metade do século XX durante o período do Estado Novo. 
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BIOGRAFIA33 

1896 

- Nasce em Lisboa. 

1907 

- Ingressa na Escola Secundária Marquês de Pombal. 

1910 

- Matricula-se no Curso Preparatório de Arquitetura Civil na Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa. 

- Matricula-se no Curso de Desenho Geral da Academia de Belas Artes de Lisboa. 

1913 

- Conclui o Curso Preparatório de Arquitetura Civil e entra no Curso Especial de 

Arquitetura Civil da E.B.A.L. 

1915 

- Reprova por faltas à disciplina mais importante do curso de Arquitetura Civil. 

1917 

- É aluno da 4ª classe do Curso de Arquitetura Civil. 

- Participa na 3ª Exposição de Aguarela, Desenho e Miniatura da S.N.B.A., tendo 

alcançado uma Menção Honrosa. 

- Participa na 4ª Exposição de Aguarela, Desenho e Miniatura da S.N.B.A., com 

trabalhos realizados no âmbito da disciplina de Arquitetura Civil. 

1918 

- É aluno da 5ª classe do Curso de Arquitetura Civil da E.B.A.L. 

- Participa na 15ª Exposição de Aguarela, Desenho e Miniatura da S.N.B.A.. 

                                            
33 ([Adaptado a partir de:] Rodolfo, 2002, p. 241-259) 
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1919 

- Participa na 16ª Exposição de Aguarela, Desenho e Miniatura da S.N.B.A., com o 

trabalho em aguarela “Edifício para Comemorar Grandes Celebridades”, o último 

trabalho escolar da disciplina de Arquitetura Civil. 

- Conclui o curso de Arquitetura Civil da Escola de Belas Artes de Lisboa. 

- Inscreve-se na Sociedade dos Arquitetos Portugueses. 

- Inicia o estágio de dois anos na Repartição de Construções Escolares do Ministério 

das Obras Públicas. 

- Candidata-se a uma bolsa de estudo no estrangeiro, no âmbito do legado Valmor. 

1920 

- Ingressa na École des Beaux Arts de Paris, como aluno livre, inscrevendo-se no atelier 

dirigido pelos arquitetos Victor Laloux e Charles Lemaresquier. 

1921 

- Realiza trabalhos escolares como o Teatro Popular, o estabelecimento para os 

Mutilados da Guerra e o Projeto de um Grande Porto Comercial. 

1922 

- Realiza trabalhos escolares notáveis. 

- Faz uma viagem de estudo à Bélgica e Alemanha. 

- Inscreve-se na S.N.B.A. 

1923 

- Recebe uma carta de louvor de Victor Laloux pelos vinte e cinco estudos de projetos 

que realizou no atelier tendo assim concluído o seu estágio em Paris. 

- Estagia em Roma, durante seis meses onde realiza estudos ligados a arqueologia, 

executando diversos trabalhos. 

- Realiza uma viagem de estudo pelo sul de Itália e Sicília. 
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-É membro do Júri do Prémio Valmor representando a S.A.P.; 

1924 

- Trabalha em Paris no atelier de Léon Azéma; 

- Participa no Salon des Artistes Français com trabalhos de arqueologia realizados em 

Roma, com os quais obtém uma medalha de bronze da secção de arquitetura; 

- Elabora uma exposição individual com os trabalhos realizados em Paris e de vários 

guaches e aguarelas; 

- Junta-se em equipa com o Tertuliano Lacerda Marques e Carlos Ramos com a 

intenção de projetar “obras nacionais modernizadas”. Realizou projetos como “Casa em 

S.Vicente”, Cabo Verde; Hospital da Misericórdia de Arraiolos; Hospital da Misericórdia 

de Vila Franca de Xira; Habitação na Rua Santos Dumont, nº71; intervenção na 

decoração do restaurante Gôndola na Avª de Roma (painel de azulejos representando 

um janelão gótico). 

1925 

- Participa no I Salão de Outono da S.N.B.A., expondo trabalhos individuais e em 

conjunto com Carlos Ramos e Lacerda Marques, ao lado dos de Jorge Segurado, 

Norberto Correia, José Pacheko e Gonçalo Mello Breyner; 

- Dá início ao Projeto do Capitólio; 

- Realiza os primeiros estudos para as instalações do Instituto Português de Oncologia; 

- Publica os trabalhos expostos na S.N.B.A. na Revista Arquitetura Portuguesa, Janeiro 

de 1925; 

1926 

- Participa ao lado de Jorge Segurado e Cottinelli Telmo no II Salão de Outono da 

S.N.B.A.. 

- Participa com seis aguarelas na 23ª Exposição da S.N.B.A.; 

- Início do Projeto do Prédio da Rua Alexandre Braga, situado no Bairro da Estefânia 

em Lisboa, onde Cristino residirá durante 10 anos (1932-1941); 
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- Elaborou o projeto regionalista de uma casa de habitação nas Caldas da Rainha. 

1927 

- É contratado pela C.M.L. para a realização de estudos urbanísticos; 

- Obtém o 3º Prémio em equipa com o escultor Leopoldo de Almeida no Concurso para 

o Monumento aos Mortos da Grande Guerra; 

- Participa na 24ª Exposição da S.N.B.A. com projetos de moradias para os arredores 

de Lisboa, fazendo igualmente parte do júri de admissão e classificação dos trabalhos 

ali apresentados; 

- Publica trabalhos e projetos na Revista Arquitetura; 

1928 

- Elabora a primeira proposta para o Parque Eduardo VII; 

- Elabora o projeto do Atelier do Escultor António Costa, na Estefânia em Lisboa; 

- Participa no júri de admissão e classificação de trabalhos apresentados na 25ª 

Exposição da S.N.B.A. 

- Elabora o projeto de alterações e ampliação da Quinta dos Plátanos na Merceana; 

1929 

- Participa na 26ª Exposição da S.N.B.A. com o Projeto da Quinta dos Plátanos; 

- Participa no Concurso para o Pavilhão de Portugal na Exposição Ibero-Americana de 

Sevilha com um projeto estilo manuelino; 

- Participa no júri de admissão e classificação dos trabalhos apresentados à 26ª 

Exposição da S.N.B.A. 

- É nomeado vogal da comissão criada pelo Ministério das Obras Publicas para 

urbanizar e regulamentar a zona do Santuário de Fátima, cujo projeto foi dirigido em 

colaboração com Ernesto Korrodi. 

- Assina em conjunto com Pardal Monteiro (até 1931), entre outros projetos, duas 

moradias no Estoril. 
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- Oferece um plano viário que elabora à C.M.L. para a zona envolvente do I. Superior 

Técnico e Bairro Arco do Cego; 

- Participa na 7ª Exposição de Arquitetura, Aguarela, Desenho, Gravura e Miniatura da 

S.N.B.A.; 

1930 

- Projeto da Junta Geral do Distrito da Guarda em parceria com Pardal Monteiro; 

- Realiza a 2ª proposta para o Parque Eduardo VII, com prolongamento da Avenida da 

Liberdade; 

- Participa no I Salão dos Independentes, juntamente com Adelino Nunes, Cottinelli 

Telmo, Carlos Ramos e Jorge Segurado. 

- Casa-se com Frimeta Rosenfarb; 

- Projeto de moradia para o Engº Bélard da Fonseca na Avª António José de Almeida, 

nº20, em Lisboa; 

- Participa e ganha o 1º Prémio no Concurso para o Liceu Fialho de Almeida em Beja; 

- Participa e ganha o 1º Prémio no Concurso para o Liceu feminino Infanta D. Maria em 

Coimbra (não construído); 

- Participa e ganha o 2º Prémio no Concurso para o Liceu Júlio Henriques em Coimbra, 

a equipa vencedora deste concurso foi a equipa constituída por Jorge Segurado, Carlos 

Ramos e Adelino Nunes; 

1931 

- Participa na 8ª Exposição de Arquitetura, Aguarela, Desenho, Garvura e Miniatura da 

S.N.B.A. 

1932 

- Projeto de uma moradia na Rua Castilho, em Lisboa; 

- Projeto de um asilo a anexar ao Hospital de Charnaes na Merceana; 

- Início do Projeto para a Delegação da Caixa Geral de Depósitos de Leiria; 
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- Elaboração do projeto para o Casino da Praia de Monte Gordo; 

- Participa no júri do concurso para o Plano de Urbanização da Praia da Rocha, ganho 

por Carlos Ramos e Emídio Abranches; 

- Realiza diferentes variantes ao projeto elaborado para o Prolongamento da Avenida 

da Liberdade através do Parque Eduardo VII; 

- Participa no concurso para Professor da 4ª cadeira de arquitetura da E.B.A.L., 

conjuntamente com Carlos Ramos, Cassiano Branco e Paulino Montez, ficando em 1º 

lugar; 

1933 

- É nomeado como professor principal de arquitetura da E.B.A.L., mantendo-se durante 

33 anos alguns dos quais como diretor; 

- Foi membro da 1ª Comissão Organizadora e do júri do Concurso do Monumento ao 

Infante D. Henrique a Erigir no Promontório de Sagres, em conjunto com Júlio Dantas, 

Gago Coutinho, José de Figueiredo, Reinaldo dos Santos, Matos Sequeira, Joaquim 

Manso (Diretor do Diário de Noticias); 

- Participa na 30ª Exposição da S.N.B.A., com o Estudo do Prolongamento da Avª da 

Liberdade através do Parque Eduardo VII; 

1934 

- É nomeado vogal do Conselho Superior das Obras Publicas; 

- Promove uma exposição dos trabalhos dos seus alunos na E.B.A.L.; 

1935 

- Elabora o Projeto para a entrada do Parque Mayer em Lisboa; 

- Promove uma exposição dos trabalhos dos seus alunos na E.B.A.L.; 

- Organiza a exposição dos trabalhos apresentados no Concurso para o Monumento 

Infante D. Henrique e erigir em Sagres com Paulino Montez; 

- Dá início ao projeto do Plano do arranjo urbanístico da zona da Assembleia Nacional 

(com execução parcial concluída em 1947); 
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- Elabora o projeto de um jardim no Estoril; 

1936 

- Realiza a 3ª Proposta para o Prolongamento da Avª da Liberdade através do Parque 

Eduardo VII; 

- Participa num concurso para a elaboração de um Estádio Nacional a erigir no Jamor, 

concorrendo contra Jorge Segurado mas este concurso foi anulado e entregue o projeto 

a Jacobetty Rosa, então funcionário da C.M.L. tendo sido encarregue por Duarte 

Pacheco; 

- Integra o júri do concurso para o Monumento a Mouzinho de Albuquerque, a edificar 

em Lourenço Marques e do Concurso para o Pavilhão Português para a Exposição 

Internacional de Paris, como representante da E.B.A.L.; 

- É proposto para membro honorário do Royal Intitute of British Architects; 

- Integra o júri do 2º Concurso ao para o Monumento ao Infante D. Henrique, a edificar 

em Sagres; 

- Elabora o Projeto do edifício da Administração das Companhias Reunidas de Gás e 

Eletricidade, a edificar na Para Marquês de Pombal em Lisboa; 

- Elabora o Projeto da Moradia do Vale Florido no Estoril; 

1937 

- Integra o Conselho da S.N.A.; 

- Projeto para a Delegação da Caixa Geral de Depósitos de Espinho; 

- Projeto de decoração e Construção do Café Portugal, em Lisboa; 

- Anteprojeto do Plano de Urbanização da Praia de Vieira de Leiria; 

- Projeto de alterações do edifício de enfermaria dos Inválidos do Comércio; 

- Viagem de estudo à Holanda, Bélgica e França; 

1938 
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- Realiza a 4ª Proposta para o Prolongamento da Avª da Liberdade através do Parque 

Eduardo VII; 

- Projeto para a sucursal do Diário de Notícias no Rossio; 

- Projeto do prédio na Avª Barbosa du Bocage, em Lisboa; 

- Projeto do Pavilhão de Honra e de Lisboa da Exposição do Mundo Português de 1940; 

- Projeto da delegação da Caixa Geral de Depósitos de Castelo Branco; 

- Projeto de Urbanização do Bairro Operário do Barreiro, C.U.F.; 

- Viagem de estudo a Espanha, França, Bélgica, Holanda e Alemanha; 

1939 

- Projeto de 4 moradias para a Avª Columbano Bordalo Pinheiro; 

- Projeto da delegação da Caixa Geral de Depósitos da Guarda; 

- Projeto de Urbanização de Nacala em Moçambique; 

- Projeto da moradia Golfinho no Estoril; 

1940 

- Projeto de duas moradias em Bicesse no Estoril; 

- Projeto do Monumento aos Mortos da Grande Guerra e edificar em Beja; 

- Projeto da delegação da Caixa Geral de Depósitos de Beja e de Elvas; 

- Projeto de Urbanização da Frente Marginal da Praia de Monte Gordo; 

- Projeto de Urbanização da Frente Marginal de Lagos; 

- Integra o Conselho Fiscal do S.N.A.; 

1941 

- É convidado para a elaboração do Projeto (não executado) da Urbanização de 

Lourenço Marques; 
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- Visita com os seus alunos a “Exposição da Moderna Arquitetura Alemã”, organizada 

por Albert Speer, manifestando a sua admiração; 

- Projeto da delegação da Caixa Geral de Depósitos de Setúbal, Évora e Loulé; 

- Início do Projeto do Conjunto Arquitetónico da Praça do Areeiro; 

- Projeto da Cidade Universitária de Coimbra; 

- Projeto da sua habitação e atelier na Avª Álvares Cabral em Lisboa; 

- Recebe a Ordem Militar de Santiago e Espada, pelos elevados serviços prestados ao 

país; 

1942 

- Visita de estudo com os seus alunos ao Museu de Arte antiga; 

- Elabora o Projeto de uma capela para Gouveia; 

- Projeto de uma moradia na Gibalta, em Oeiras; 

- Projeto de prédio de rendimento na Avª Sidónio Pais; 

- Recebe uma medalha de Honra da Sociedade Nacional de Belas Artes, dada pela 

secção de Arquitetura; 

- É nomeado vogal do Conselho Superior de Obras Públicas, pelo Ministro Duarte 

Pacheco; 

- É nomeado vogal da Comissão Administrativa das Obras da Cidade universitária de 

Coimbra; 

1943 

- Elabora o Projeto do Atelier de Escultura de Leopoldo Neves de Almeida em Lisboa; 

- Anteprojeto do Museu de Arte Contemporânea a edificar na Praça do Império em 

Lisboa; 

- Projeto de prédio de rendimento na Rua Castilho, nº 45; 

- Projeto de alterações de um edifício na Rua Rosa Araújo em Lisboa; 
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- Projeto da Estação de Caminho de Ferro de Nacala em Moçambique; 

- Projeto de alterações da casa do Lago no Estoril; 

- Supervisão da proposta do plano para os novos quarteirões residenciais, no Parque 

Eduardo VII, de acordo com a sua 4ª proposta e elaboração de diversos projetos de 

arquitetura dos edifícios, de Cassiano Branco, Pardal Monteiro, Jacobetty Rosa, 

Rodrigues Lima, Veloso Reis Camelo, Raúl Tojal, etc; 

1944 

- Recebe o Prémio Valmor e o Prémio Municipal pelo projeto da sua moradia situada na 

Avª Álvares Cabral; 

- É eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral do S.N.A. e integra a Comissão da 

Secção de Arquitetura da S.N.B.A.; 

- Realiza uma visita de estudo a museus em Madrid; 

1945 

- É delegado do S.N.A. ao júri do Prémio Valmor; 

- Elabora um estudo de localização para o Instituto de Medicina Tropical na Junqueira; 

- Dá início ao Plano de Urbanização da Zona Compreendida entre a Praça dos 

Restauradores e a Praça D. João da Câmara em Lisboa; 

1946/ 47 

- Elabora o estudo de localização de um parque automóvel para 200 carros na Praça do 

Comércio; 

- Realiza uma viagem de estudo às obras do Hospital Escolar; 
 

- Realiza uma viagem de estudo a Espanha, França, Itália e Suíça; 

1948 

- Elabora um Projeto de alterações para a Quinta das Peles em Odivelas; 
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- Entre outros projetos é nomeado Vogal- Arquiteto da Comissão Administrativa do 

Plano das Obras da Cidade Universitária de Coimbra, sucedendo a Cottinelli Telmo, 

cargo que ocupou até 1966; 

- Participa na exposição “15 anos de Obras Públicas”; 

- Integra o Conselho Disciplinar do S.N.A.; 

- Esteve presente no I Congresso Nacional de Arquitetura sem participação ativa, 

assistindo aos seus ex-alunos Keil do Amaral, Teotónio Pereira e Cândido Palma de 

Melo; 

- Realiza uma visita de estudo a Espanha, França e outros países da Europa; 

1949 

- Projeto do Monumento a Duarte Pacheco a edificar em Loulé; 

1950 

- Elabora o Projeto de Monumento aos Heróis do Ultramar Português a edificar na Praça 

do Areeiro (1ª versão); 

- Para a Ribeira das Naus projeta o edifício do Ministério das Obras Publicas 

Transportes e Comunicações, em Lisboa, em colaboração com António Lino; 

- Torna-se Membro efetivo do Conselho Disciplinar do S.N.A.; 

- Faz uma viagem de estudo a Espanha, França e Inglaterra; 

1951 

- Entre outros projetos elabora o Projeto do Palácio do Ultramar, a erigir na Praça do 

Império e o anteprojeto de alterações e ampliação do Convento de S. Francisco para a 

instalação provisória da Academia de Belas Artes; 

1952 

- Participa no XXI Congresso Internacional de Habitação e Urbanismo em Lisboa; 

1953 
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- Plano de Urbanização da Quinta Grande, Unidade residencial de Nova Oeiras (até 

1974); 

- Projetos de decoração de uma Papelaria, uma Perfumaria e uma Pastelaria, na Rua 

1º de Dezembro em Lisboa; 

1954 

- Arranjo da zona Marginal de Belém; 

- Plano de arranjo da Praça da República na Merceana, Alenquer; 

- Integra o júri do 3º grupo de exames de admissão ao estágio para professores adjuntos 

ao ensino profissional, industrial e comercial; 

- Integra o júri do terceiro concurso para o Monumento ao Infante D.Henrique, a edificar 

em Sagres; 

- É membro efetivo do Conselho Disciplinar do S.N.A.; 

- Realiza uma viagem de estudo a Espanha e França; 

1955 

- É nomeado vogal da Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império; 

- Realiza uma viagem de estudo aos E.U.A. e ao Canadá; 

1956/ 57 

- Realiza uma viagem de estudo a Espanha, França, Inglaterra, Suécia, Noruega, 

Dinamarca e Alemanha; 

- É nomeado professor vitalício do 1º Grupo da E.B.A.L.; 

- Participa no X Congresso Internacional dos Hospitais em Lisboa; 

- Recebe a Comenda da Ordem da Instrução Pública; 

1958 
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- Integra a Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império, como 

representante da Comissão Nacional das Comemorações do V Centenário da Morte do 

infante D.Henrique; 

- Realiza uma visita de estudo a Braga; 

- Realiza uma viagem de estudo à Grécia e Turquia; 

1959 

- Entre outros, Projeto de moradia para o Engº Belard da Fonseca e edificar na 

Chamusca; 

- Prepara uma viagem de estudo a Espanha, ao Brasil e à Argentina; 

- É eleito membro honorário do R.I.B.A.; 

- É eleito membro correspondente da Académie des Beaux Arts de L’Institut de France; 

- É coordenador de uma serie de palestras realizadas na E.S.B.A.L.; 

1960 

- Elabora um estudo de hipótese de localização para o novo Casino Estoril; 

- Realiza uma exposição com trabalhos de alunos seus da E.S.B.A.L.; 

- Realiza uma viagem de estudo a Espanha, França e outros países da Europa; 

1961 

- Realiza a 5ª proposta para o Parque Eduardo VII; 

- É distinguido com o Prémio Nacional de Arte do Secretariado Nacional de Informação; 

- É eleito membro vogal da A.N.B.A.; 

- Integra a Comissão do Salão de Arquitetura da II Exposição de Estudos da E.S.B.A.L.; 

- Realiza uma viagem de estudo a Espanha, França e outros países da Europa; 

1962-66 



Arquitetura no Estado Novo: a praça do Areeiro 

Raquel Amaro Pires Couchinho    145 

- Integra o júri do Concurso para preenchimento de vaga de professor do 1º Grupo da 

E.S.B.A.P. 

-É nomeado vogal efetivo da A.N.B.A.; 

- Realiza várias viagens de estudo; 

- Dá a última lição na E.S.B.A.L. em 19 de Maio de 1966; 

- É realizado um jantar organizado por ex-alunos no Hotel Tivoli; 

1967 

- Realiza o Anteprojeto do hotel residencial a edificar na Avª Álvares Cabral em Lisboa; 

- Realiza o Anteprojeto de um edifício a edificar na Avª Álvares Cabral; 

- É representante da A.N.B.A. no júri do Prémio Valmor; 

- Oferece o seu trabalho escolar “Levantamento do Palácio de Versailles”; 

1969- 73 

- Apresenta na A.N.B.A. o estudo prévio para elaboração de novas instalações desta 

instituição; 

- Elaboração de um projeto de alterações no Bairro do Arco do Cego em Lisboa; 

- É eleito vice-presidente da A.N.B.A.; 

1974 

- É eleito Presidente da A.N.B.A.; 

1975 

- Realizado discurso de abertura da sessão de homenagem aos falecidos presidentes 

da A.N.B.A., Prof. Reinaldo dos Santos e Arq. Raúl Lino; 

- Realiza uma viagem a França onde adoece com uma intoxicação alimentar e com uma 

crise de colibacilo, nos rins; 

1976 
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- Morre em Lisboa dia 31 de Outubro. 
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