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APRESENTAÇÃO 
 

 

LISBOA NO INÍCIO DO SÉCULO XX E A ARQUITECTURA DE VENTURA TERRA: 3 CASOS DE 

ESTUDO NA RUA ALEXANDRE HERCULANO 

Diogo Vianei Gomes e Domingos 

 

A realização deste trabalho estrutura-se com base em uma análise ao contexto 

histórico, social e urbano em Lisboa na viragem para o século XX. Uma base 

entendida importante por motivo de esclarecimento sobre esse momento em que 

Ventura Terra procurou intervir na cidade. Continuamente, consideram-se com maior 

profundidade três das suas intervenções na Rua Alexandre Herculano, reconhecendo-

a como um dos espaços de Lisboa que o arquitecto mais marcou com o seu traço. 

Sobre esse intuito, procede-se a desenvolver sobre os necessários contextos e 

acontecimentos que permitam reconhecer esse momento temporal da viragem para o 

século XX como reflexo de uma continuidade histórica, e principalmente como reflexo 

de um momento em que o entendimento dos arquitectos sobre a arquitectura se 

incluía em um processo de necessária transformação; a par dos desenvolvimentos 

que se verificaram principalmente nas sociedades e na arquitectura da Europa e da 

América do Norte. 

Esse reconhecimento permite situar o homem e o arquitecto que foi Miguel Ventura 

Terra, desenvolver sobre o mesmo reflectindo sobre as suas convicções políticas e 

sociais; e sobre a sua visão relativamente à arquitectura, enquanto reflexo dessas e da 

sua formação proveniente das Beaux-Arts parisienses.  

Torna-se relevante reconhecer que todo o discurso e obra do arquitecto se justificam 

num momento em que, em Portugal, se identificava um contínuo processo de 

incapacidade económica, e o início de um novo ciclo político. Reconhecendo 

igualmente que, por influência da corrente capitalista que se alastrava pela Europa, e 

reflectindo no aumento da população na capital, se consumava em Lisboa um 

ambicioso plano de expansão para norte da cidade. 

Palavras-chave: Lisboa, Ventura Terra, Beaux-Arts, Art Nouveau, Eclectismo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTATION 
 

 

LISBON AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY AND THE ARCHITECTURE OF 

VENTURA TERRA: 3 STUDY CASES ON RUA ALEXANDRE HERCULANO 

Diogo Vianei Gomes e Domingos 

 

This work is estructured based on an analysis on the historical, social and urban 

context that took place in Lisbon at the turn of the twentieth century. This so to clarify 

under which context did Ventura Terra meant to intervene on the city. In this sense, we 

proceeded to choose as study cases, three of his projects on Rua Alexandre 

Herculano, recognizing it as one of the places in Lisbon that the architect most 

influenced with his trait. 

On that basis, we proceeded to expand on the necessary contexts and events required 

to recognize that turning point to the twentieth century as a moment in historical 

continuity, and mainly as a reflection of a time where the understanting of architects 

about architecture was suffering necessary transformations; alongside with the 

developments that happend on Europe and North American societies and architecture. 

That allows to acknowlegde Miguel Ventura Terra, as a man and as an architect, to 

expand on his political and social beliefs; and on his view about architecture as a 

reflection of those and of his Beuax-Arts academic background. 

It is relevant to acknowledge that all of the architect reasoning and work fits in a 

moment that in Portugal it’s possible to observe a continuous process of weak 

economic conditions, and that, at the same time, it is about to transition to a new 

political cicle. Also acknowledging that, influenced by the capitalist movement 

spreading across Europe, together with the population growth that took place in Lisbon, 

an ambitious plan of urban expansion to the north of the city was in progress. 

Keywords: Lisbon, Ventura Terra, Beaux-Arts, Art Nouveau, Eclecticism. 
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1. INTRODUÇÃO 

A arquitectura de Miguel Ventura Terra, e a validade das suas propostas para a cidade 

de Lisboa, podem se reconhecer com maior esclarecimento se contextualizadas com o 

que se verificava nesse momento inicial do séc. XX na capital, em Portugal, e 

principalmente nos principais países difusores das tendências para a arquitectura na 

Europa e nos Estados Unidos da América. 

Então, promoveu-se o desenvolvimento desta dissertação, seguindo uma estrutura 

sequencial para a abordagem a esses diferentes contextos e acontecimentos que 

culminaram no momento de actividade de Ventura Terra. 

Dedica-se assim em primeira fase, um capítulo ao reconhecimento da urbe de Lisboa 

enquanto o resultado de um processo que se estende por vários séculos, e assente 

nas necessidades e pretensões de quem a habita. Depois, e reconhecendo a cidade 

pelas características inerentes a esse processo, enquadram-se nesse mesmo 

reconhecimento algumas das figuras que mais evidentemente sustentaram momentos 

de intervenção sobre a malha da urbe, desenvolvendo portanto esse contexto até ao 

início o século XX. O capítulo conclui-se com especial atenção a aprofundar o contexto 

demográfico e económico que se verificava nesse momento em Lisboa, mas, 

considerando-a enquanto a capital de Portugal e portando transpondo o contexto para 

a conjuntura geral portuguesa. 

No capítulo 3 dedica-se uma maior atenção à «situação» da arquitectura e urbanismo 

em Lisboa na passagem para o século XX. No entanto, por motivo de maior 

esclarecimento sobre essa situação e sobre as questões que ocupavam os arquitectos 

desse tempo, remete-se à primeira parte desse capítulo uma primeira apreciação 

sobre o que de facto se considera como o ponto de transição na história da 

arquitectura e da sociedade europeia pós renascentista, assente nas revoluções 

francesa, industrial e americana. 

Partindo desse capítulo em que se aborda então a transformação das sociedades, a 

correspondência da arquitectura a esses acontecimentos, e o caso de Lisboa, 

desenvolve-se assim um último capítulo dedicado a Ventura Terra. Capítulo que 

dedicado à sua consciência sobre os factos previamente considerados, aborda as 

suas propostas e desenvolvimentos no âmbito da cidade de Lisboa, enquanto 

arquitecto e vereador republicano. 
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Assume-se por fim, nesse capitulo 4, a Rua Alexandre Herculano como uma área da 

cidade que permite ilustrar a visão de Ventura Terra sobre essa consciência, sendo 

que a rua se assumia como uma nova artéria de Lisboa, ligada ao maior projecto 

urbanístico desde a baixa pombalina: a expansão para norte com os planos para a 

Avenida da Liberdade e Avenidas Novas.  

Reconhece-se assim a Rua Alexandre Herculano anexa a essa possibilidade, em 

consideração primeiro com o número de projectos que ai desenvolveu e pelo espectro 

temporal que separa essas suas intervenções; depois pelas diferentes tipologias e 

clientes para os quais elaborou esses projectos, e entre os quais se identifica um 

prédio de rendimento para o próprio; e finalmente pela sua visão para a cidade, 

assente na sua formação e na busca de uma identidade nacional que procurou 

valorizar por via do seu discurso de arquitectura – um discurso que se entenderá 

justificado para o seu tempo pelas soluções que o mesmo empreendeu no 

desenvolvimento desses projectos. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO-URBANO DA CIDADE DE LISBOA: ORIGENS E 

METAMORFOSE 

2.1. ETIMOLOGIA 

“Nada existe que não tenha tido principio, um ponto de partida, é por esse ponto que é 

necessário começar para não se construir sem alicerces.” (Luís Marinho de Azevedo 

apud Sousa, A., 1948, p. 3)  

A origem do nome, assim como a identidade do fundador de Lisboa, carecem de uma 

afirmação definitiva. Lisboa têm as suas primeiras referências na história contando 

desde o Neolítico, e a ocupação por parte dos Fenícios terá sido a origem do nome 

qualificativo de Allis ubbo, “com o significado suposto de enseada amena” (França, 

1980, p. 6). 

A renovação constante de ocupantes, após sucessivas conquistas, foram princípio 

motivador de definição e organização da cidade pré-histórica. Aos Fenícios 

sucederam-se os Gregos e Cartaginenses e posteriormente estes foram suplantados 

pelos romanos. Terão sido estes que adoptaram o nome de Olisipo e Olisipone. Na 

época romana, Olisipo era um município de cidadãos romanos (Góis, 1937,p. 25). 

Séculos mais tarde, os mouros, que invadiam a península durante o séc. VI d.C. 

remeteram-lhe o nome Achbuna, ou Lixbuna (França, 1980, p. 9). 

Considerando em outra perspectiva, a análise formulada por Justino Mendes de 

Almeida à etimologia da palavra Lisboa, a forma actual da mesma tem a sua raiz na 

palavra Olisipona. O mesmo autor justifica-se afirmando que de “Olisipo não poderia 

originar-se o derivado Lisboa, que a fonética não permite. Mas de Olisipona, sim, 

admitindo como certo que alguns nomes de origem grega transitaram da 3ª para a 1ª 

declinação latina” (1992, p. 18-19). Conclui de seguida esta decomposição sobre a 

origem do nome da cidade de Lisboa, descrevendo um processo sob a qual a 

evolução da palavra se desenvolveu na seguinte ordem: Olisipona, Lisipona, Lisibona, 

Lisbona, Lixbõa1, Lisbõa, e por fim Lisboa. 

  

                                            
1
 Interessa complementar a informação com uma observação do autor sob a intervenção do vocabulário 

árabe nesta evolução. Estes usaram a grafia Ulixbuna e Luxbuna, que foi posteriormente transformada 
pelos portugueses da Reconquista em Lixbõa. 
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2.2. ATÉ AO SÉCULO XV 

A proximidade de um rio reforça a protecção e assegura, ao longo do vale, a 

convergência dos caminhos. […] Onde a colina fragosa domina a enseada, o estuário 

ou o curso de água navegável, a cidade, ponto ou lugar de detenção na margem do rio, 

liga-se à estrada ou abre-se, pela via do mar, às relações distantes. (Ribeiro, O., 1963, 

p. 574) 

Do «sítio» de Lisboa, do quanto se sabe acerca dos primeiros vestígios paleolíticos, 

evidencia-se seguramente a sua excelência, a vizinhança com um grande rio, sua 

proximidade do mar, e alturas moderadas. Segundo indução relativa à evolução das 

linhas gerais de Lisboa por parte do historiador Celestino da Costa, “o sítio não tinha 

então, certamente, a mesma fisionomia que se lhe conheceu desde os tempos 

históricos, mas as linhas gerais devem ter sido as mesmas” (1951, p. 7), o mesmo 

acrescenta e saluda as colinas de Lisboa, que eram entre si separadas por vales 

díspares, alguns com cursos de água no sentido de norte para sul. 

O engenheiro Vieira da Silva, profundo conhecedor de Lisboa e da sua história, […], 

identificou os sete montes que Frei Nicolau de Oliveira pretendia equiparar aos 

romanos: o Castelo, Santo André
2
, S. Vicente, Santana, S. Roque, Santa Catarina e 

Chagas. (Costa, 1951, p. 7) 

Sobre os povos que sobre esta começaram a construir estruturas que suportassem 

relações e estilos de vivência, poucos vestígios se verificam actualmente da ocupação 

prévia à da permanência romana, e consequentemente poucos indícios se podem 

levantar para a apresentação de um conceito de estrutura e relação tectónica desses 

povos em Lisboa.  

Da ocupação da civitas romana em Lisboa permanecem alguns elementos 

arquitectónicos da urbe e também alguns registos em epígrafe. E elementos mais não 

persistiram devido a dois séculos de guerra e um terramoto que em 472 d.C. acentuou 

o desaparecimento da memória arquitectónica desta civilização (França, 1980, p. 7). 

A Lisboa celta-lusitana foi fortificada pelos romanos no séc. II a.C. e, da sua fixação é 

possível de afirmar que foram grandes colonizadores e dinamizadores da cidade, e a 

modo de desenvolver as condições de sustentar o município, ou o «Olisipo», foram 

bastante activos na edificação de equipamento cívico. 

                                            
2
 O autor aponta, no seguimento do excerto transcrito, que a designação de «Santo André» se aplica à 

Graça. 
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Entre as marcas que perduraram deste tipo de edificado, podem-se enumerar templos, 

termas, lápides e vestígios de uma atalaia, assim como um Teatro Romano de tributo 

a Nero, na antiga freguesia de S. Mamede, à qual era pertencente a Rua Alexandre 

Herculano, parte integrante desde 2013 da nova freguesia de Santo António. Teatro 

que esteve este durante séculos soterrado, sendo descoberto após o terramoto de 

1755. 

No volver dos séculos este edifício foi de tal forma devastado e soterrado, que sobre 

ele se construíram casas. As suas pedras foram então dispersas ou enterradas, e a 

sua existência desapareceu completamente da lembrança, sendo ignorada mesmo 

pelos pesquisadores dos séculos XVI e XVII, tendo sido a sua descoberta um motivo 

de surpresa. (Silva, Augusto, 1944, p. 60) 

Interessa acrescentar que apesar de arruinado e soterrado, a imponência e as 

características arquitectónicas desse Teatro Romano, “condicionaram a orientação e a 

disposição das construções que se lhe foram historicamente sobrepondo até à 

reurbanização pombalina, altura em que foi abandonado o traçado urbano tradicional 

nesta zona da cidade (Santana et al., 1994, p. 896). 

A cidade romana beneficiava naturalmente do estuário, que na época enchia ainda 

parte do vale do Tejo, e que para além de importante contributo para a fertilidade das 

terras, era também “ancoradouro comercial importante” (França, 1980, p. 8). 

Numa comparação com a herança da ocupação prévia da polis grega em território 

nacional, a qual persistiu num conjunto de aglomerados enquanto modelo de 

reminiscência urbana do território, o desenvolvimento da urbe romana em Lisboa 

verificava já uma concentração substancial da povoação, mais densamente situada 

entre a Porta do Ferro e a Porta de Alfama, correspondentes à actual freguesia de 

Santa Maria Maior, entre a zona contingente da Sé de Lisboa3 e a Rua de S. João da 

Praça. 

Nas palavras de Augusto Vieira da Silva, a cidade de Olisipo “era atravessada por 

duas ruas ou estradas concêntricas, que uniam em cima o local da Porta de Alfôfa 

com o da Porta do Sol, e em baixo o local da Porta de Ferro com o da Porta de 

Alfama, e que uma terceira estrada ligava em diagonal a Porta do Ferro com a do Sol” 

(1944, p. 80). Outras estradas com convergência nas Porta de Ferro, Alfama e do Sol 

                                            
3
 Sede do Patriarcado de Lisboa. Edifício construído entre os séculos XII e XIII após a reconquista da 

cidade de Lisboa aos mouros pelo Rei D. Afonso Henriques. 
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actuavam como meios distributivos entre diferentes pontos de interesse no interior do 

Olisipo. 

Após a presença romana, e na consequência das tomadas bárbaras pelos Alanos, 

Visigodos, Suevos – e de alguma influência de orientação cristã na arquitectura da 

cidade, que por sua vez resultou em um processo de descaracterização da urbe 

romana – Olisipone foi tomada pelos mouros em 719 d.C., estes, que dos destroços 

da urbe romana aproveitaram parte dos escombros para erigir a «cerca moura». 

Dentro da cerca moura viveu Lisboa os primeiros tempos da sua existência urbana. No 

monte em que se seguia o Castelejo, ou castelo dos mouros, na extremidade norte, 

com as suas torres e cubelos […] existiam outros edifícios, entre os quais a igreja de 

Santa Cruz, fundada por D. Afonso Henriques e reconstruida no séc. XVIII, e o Palácio 

Real, ou Alcáçova. (Costa, 1951, p. 12) 

Os invasores muçulmanos em Achbuna prolongaram “a tradição urbana – firmada na 

Romanização e ‘sacudida’ pelas sucessivas fixações bárbaras (visigóticas, suevas) 

[…] que apesar de tudo vão alterar as características gerais da ocupação interna do 

espaço urbano, dado a sua afirmação cultural mais individualista, intimista e 

fragmentária” (Fernandes, 1991, p.95). 

Comparativamente aos conceitos do urbanismo romano, o modelo da urbe muçulmana 

responde a conceitos opostos. Com um modelo intimista que se verifica 

imediatamente na habitação, a disposição das casas viradas para um pátio interior e a 

correspondente ideia da transposição da vida familiar para a residência, tem 

consequência directa na organização das ruas: estreitas e tortuosas. Ao invés da rua, 

a casa era o elemento de assentamento urbano. 

Novamente, a cidade muçulmana verifica na história a sua importância, e aqui pelo 

prolongamento da tradição urbana de Lisboa, mesmo que transformando a malha e o 

simbolismo da cidade. Continuou a ser privilegiado o motivo de defesa já característico 

e naturalmente intrínseco a zonas litorais com as qualidades como a que dispõe a de 

Lisboa. E, o contraste geográfico entre a alcáçova4 e a almedina5, na extensão da 

descida dos braços da muralha pelo declive do morro até ao Tejo, espelha 

respectivamente os motivos entre a cidade aristocrática e a plebeia, sob um contexto 

hierárquico (Fernades,1991, p. 96).  

                                            
4
 Fortificação árabe comparável à muralha e/ou ao castelo medieval europeu. 

5
 Utilizada neste contexto como referência à parte baixa da cidade, em oposição à zona fortificada da 

alcáçova. 
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Em 1147, e já depois de algumas tentativas de ocupação cristã, D. Afonso Henriques6 

tomou a cidade sob a cooperação de cruzados flamengos, coloneses e ingleses que 

procuravam devolver os territórios conquistados à Terra Santa. Novamente a mesquita 

é restituída ao culto cristão. 

Apenas em 1256, já bastante depois do foral7 concedido em 1179 por D. Afonso 

Henriques, Lisboa se tornou a nova capital do reino, após a transferência para esta 

das cortes, durante o reinado de D. Afonso III8. Este processo deu início ao 

aparecimento de novos núcleos habitacionais, consequência imediata do aumento 

populacional, e que viria posteriormente a ser um dos motivos que obrigariam a erguer 

uma nova muralha um século mais tarde. 

Sob a alçada de D. Afonso III, Lisboa cimentou a vantajosa posição geográfica, 

mantendo-se um importante núcleo comercial, tirando naturalmente proveito do 

estuário. 

Assim, a identidade da cidade afonsina, enquanto modelo socioeconómico de valores 

portuários, é correlacionada naturalmente com a adaptação da malha urbana e do 

modelo arquitectónico, onde a relação da habitação com a horta, em vertente de 

loteamentos, evidência e justifica o próprio modelo (França, 2008, p.80-81). 

Inicialmente, a cidade conquistada por D. Afonso Henriques mantinha a delimitação 

pelas muralhas antigas, entre o castelo e o rio, correspondente a uma área 

aproximada de 15 hectares. Posteriormente, novos muros mandados erigir por D. 

Dinis9 em 1294 iriam abraçar os vestígios da ainda expansão muçulmana, 

nomeadamente alfama, “paradigma das suas novas extensões” (Fernandes, 1991, 

p.95) e a zona correspondente à baixa. 

E assim se manteria até a edificação da «cerca nova», por iniciativa de D. Fernando 

em 1373, que viria por sua vez colmatar as ainda não solucionadas lacunas 

defensivas (Silva, Augusto, 1987, p.195). 

                                            
6
 “O Conquistador”, primeiro rei de Portugal. O seu reinado durou entre 1139 e 1185. 

7
 Carta de Foral, documento que estabelecia os limites de um território, regulando os direitos e deveres 

tributários e legais dos seus habitantes. 
8
 “O Bolonhês”, filho de D. Afonso II e sua consorte Urraca de Castela, rei de Portugal entre 1248 e 1279 

e rei do Algarve entre 1249 e 1279. 
9
 “O Poeta”, filho de D. Afonso III e de Beatriz de Castela, rei de Portugal entre 1248 e 1279 e rei do 

Algarve entre 1279 e 1325. 
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A nova muralha fernandina envolvia a nova realidade do povoamento, já então com 

cerca de 65 000 pessoas, e que correspondia a uma área aproximada de 101 

hectares, esta era definida em duas partes, a nascente e a poente da cerca velha ou 

“cerca moura” (França, 1980, p.12). 

 

Dentro dos limites desta nova muralha, contrariamente ao sucedido “no espaço 

primitivo da cidade moura e afonsina, contava-se uma grande superfície plana, na 

parte ocidental […] entre o morro do Castelo e a colina contínua de S. Francisco a S. 

Roque, enquanto do outro lado, da Alfama até à Graça, se ofereciam terrenos em 

aclive, como na área velha da cidade” (França, 1980, p.13). Ainda segundo o mesmo 

autor, a parte mais rica de Lisboa, seria implantada nessa primeira área plana, num 

tecido contínuo. 

As ordens religiosas10 que se instalavam na cidade a partir de inícios do séc. XIII, 

contribuíram também para o desenvolvimento da malha de Lisboa. Até finais do séc. 

XIV o passo de desenvolvimento geral da urbe respondia a necessidades mínimas 

conforme as necessidades, sendo que ruas, travessas e becos foram sendo 

construídos em meados do séc. XIII obedecendo a padrões hierárquicos subjugados 

aos polos atractivos, como os conventos, paróquias ou as casas nobres.  

                                            
10

 Os Agostinhos a seguir à reconquista, os Franciscanos em 1217 e os Dominicanos em 1240 (França, 
1980, p. 14). 

Ilustração 1 - Muralha fernandina, cópia da planta 1761 de Guilherme Joaquim Paes de 
Menezes. ([Adaptado a partir de:] Coelho, 1993, p. 20) 
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Em 1395, uma solução ao ordenamento caótico foi imposto por D. João I11, monarca 

português da casa de Avis, que estendeu o trabalho já iniciado por D. Dinis na baixa 

ribeirinha e onde se foram instalando alguns dos mais importantes serviços públicos, 

ao resto da cidade, obrigando a «arruar os mesteres» e que culminou já no séc. XV na 

urbanização da colina do Carmo, no alto da cidade (França, 1980, p.13). 

Conclui-se assim, figurativamente, um período de desenvolvimento da cidade de 

Lisboa, cujo ciclo posterior se desenvolverá principalmente entre os séculos XVI e 

XVII. 

2.3. ENTRE OS SÉCULOS XVI E XVII 

Já em finais do séc. XV e à entrada do séc. XVI, e na continuidade de uma época de 

expansão por terras africanas, a estrutura urbana de Lisboa sofreu um novo processo 

de transformação. Num processo caracterizado como físico e simbólico por José 

Augusto França, Lisboa estrutura-se como capital de um império marítimo. Esta 

transformação da urbe tem como base dois grandes programas urbanísticos, em 1498 

e em 1513, sob a influência do rei D. Manuel12 (1980, p. 14). 

[…] hoje em dia, este mesmo Tejo dá leis e normas através de todas as costas do 

Oceano, na África e na Ásia. A essas leis se submetem, livremente ou à força, reis e 

príncipes dessas províncias, os quais prestam vassalagem aos Portugueses, e muitos 

deles, em número sempre crescente, vivem na obediência à fé de Cristo. O que sucede 

com o maior acatamento, não só nos domínios das Índias, mas também nos territórios 

dos Chineses, e nos confins dos Japoneses, povo até à pouco desconhecido na 

Europa. (Góis, 1937, p.62) 

Estas duas fases programáticas constituíram um objectivo comum estratégico de 

gestão geopolítica. Numa primeira fase em 1498, verifica-se a dotação da cidade de 

novas qualidades urbanas que quebram as matrizes da urbe medieval, enquadrando a 

malha e organização da mesma num conceito centralista de poder real. O mesmo 

intuito administrativo se verifica no programa de 1513, no qual o ajustamento da urbe a 

um papel comercial cada vez mais favorável e o reconhecimento de Lisboa enquanto 

                                            
11

 Apelidado de “o de Boa memória”, filho de D. Pedro I e Teresa Lourenço, foi rei de Portugal e Algarves 
entre 1385 e 1433, ano da sua morte. 
12

 Apelidado de “O Venturoso”, filho do Duque de Viseu Fernando e de D. Beatriz de Portugal, foi rei de 
Portugal e Algarves entre 1495 e 1521, ano da sua morte. Foi durante o seu reinado que se registaram as 
viagens marítimas de Vasco da Gama e de Pedro Alvares Cabral. Ficou também lembrado como o 
responsável pela instituição de políticas que levaram à conversão forçada dos judeus em Portugal ao 
catolicismo, ou à expulsão dos que não aceitaram submeter-se a essa conversão. 
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capital de um jovem império marítimo - exigem um novo conjunto de equipamentos 

administrativos e comerciais (Carita, H., 2001, p.16). 

Neste contexto, o rei D. Manuel e a sua corte, mudam a residência oficial da antiga 

alcáçova para a zona ribeirinha, num novo Paço Real, junto ao cavalgante centro 

económico de Lisboa. A cidade ganha assim um novo e dinâmico eixo entre praças, 

que simultaneamente com a já zona activa da Baixa elevam a crescente identidade da 

capital enquanto potência comercial: o novo Terreiro do Paço13 que complementa o 

Rossio (França, 2005, p.20). 

A zona do então Paço da Ribeira evidenciava-se como imponente fluxo comercial e 

político e como tal, novos edifícios não só destinados ao apoio comercial e de serviços 

mas também a residências para a nobreza em terrenos cedidos pelo rei, multiplicava-

se, tanto a nascente como a poente (França, 1980, p.17). 

 

Novos desenvolvimentos urbanos entre e além muros, assim como a construção de 

novos elementos de carácter monumental caracterizam uma cidade que floresce sob a 

evidência de um novo horizonte económico e social; destacam-se entre esses o 

“Mosteiro dos Jerónimos (1499), a Torre de Belém (1515) e a Casa dos Bicos (1523)” 

(Batardo, 2016, p.21).  

                                            
13

 Na época conhecido como Paço da Ribeira. 

Ilustração 2 - Vista de Lisboa, fim do século XVI (G. Braunio, Civitaes Orbis Terrarum) ([Adaptado a 
partir de:] Dias, F., 2001, p. 12) 
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Esses novos elementos tiveram o seu exemplo reconhecida mesmo por quem 

considerava a maioria do novo edificado não merecedor de consideração quanto à 

matéria arquitectónica, considerando as opiniões de dois embaixadores venezianos 

em 1580, e a de Francisco de Holanda14 ainda em 1571 (França, 1980, p. 19). 

A arquitectura deste período, que é associada a uma vertente tardia do Gótico15, 

nomeadamente devido às características dos edifícios de carácter 

monumental/simbólico, denominado por «estilo Manuelino», articula também alguns 

padrões que evidenciam a “existência duma gestão centralizada de obras reais 

durante este reinado”, e que esta gestão “era acompanhada por pessoas que 

percebiam de arquitectura” (Dias, P., 1995, p. 32-33).  

Uma das grandes transformações urbanas do período manuelino é a Vila Nova de 

Andrade e posteriormente, Bairro Alto de S. Roque, que remete as suas origens ao 

início do séc. XVI e cuja edificação continuou pelo século seguinte, e, que tal como se 

verifica nas reformas urbanas do Paço Real, se afasta progressivamente de um 

padrão medieval e se aproximam desta mesma tratadística do período correspondente 

ao Alto Renascimento, do qual “a matriz de desenvolvimento a partir de dum modelo 

linear de rua […] confronta-nos aqui com uma conceptualização abstracta de traçado 

urbano, baseada num módulo geométrico” (Carita, H., 2001, p.19). 

Aqui, a assunção da aplicação de valores dessa mesma tratadística na realidade 

lisboeta, justifica-se com base na aplicação de regras de ordem geométrica e cálculo 

matemático16, na composição urbana, arquitectónica e consequentes exigências de 

ordem estática, e não na contemplação da vertente clássica do involucro mural nem 

da verdadeira experiência do espaço humano do séc. XV e do espaço humano-

estático do séc. XVI, como interpretado por Bruno Zevi17. Assim “afastando-se duma 

atitude vinculada pela tratadística italiana […] este discurso produzido para a reforma 

urbana de Lisboa é atravessado por uma vertente racionalista e programática afecta 

ao ambiente experimentalista dos Descobrimentos” (Carita, H., 2001, p.16). 

                                            
14

 Holanda, Francisco de (1517-1585) foi um arquitecto, crítico de arte e historiador português. 
15

 Gótico Flamejante. Fase tardia desse estilo que teve a sua maior expressão em França e que se 
destacou principalmente por uma maior ênfase na ornamentação. 
16

 Foi impresso em Lisboa o Tratado da Prática Ordenada por Gaspar Nycolas, em 1519. Trata-se de um 
livro de extremo valor e que fazia uma introdução à numeração árabe, enquadrando-a posteriormente 
com a tabuada e algoritmos, fundamentando assim as bases para a introdução de métodos e regras de 
cálculo mais complexas, como por exemplo problemas geométricos com cálculo de comprimentos e de 
áreas. 
17

 Zevi, Bruno (1980-2000) doutorado em arquitectura pela Graduate School of Design da Universidade de 
Harvard. Com vasto currículo e critério na investigação e interpretação da história da arquitectura, e da 
arquitectura contemporânea. 
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Neste intuito, a teorização desta prática da arquitectura e modelação urbana verifica 

uma articulação morfológica e compositiva que conclui que o traçado, enquanto 

momento gerador da estrutura espacial do desenho da fachada e da planta, resulta em 

uma regra de modelos aritméticos que “passam à estética quando todos estes 

números-medidas proporcionais geram superfícies e formas harmónicas, entre si e 

com o conjunto, desenvolvendo-se a lógica arquitectónica num espaço tridimensional 

que vai desenhando, ao mesmo tempo alçado e planta” (Carita, H., 2001, p.20). 

Mas de um modo geral, de norte a sul, todas as urbes da época acusam ainda hoje 

alguma marca quinhentista […] sem nunca esquecer Lisboa – onde além de uma 

verdadeira grande extensão urbana quinhentista de expressão regular – o “Bairro Alto” 

– se podem apontar a definição da grande praça ribeirinha com o paço real e a 

alfândega (o “Terreiro do Paço”), e a praia de Belém com um mosteiro e uma graciosa 

torre militar… (Fernandes, 1991, p.112) 

Assim, o Bairro Alto de S. Roque serviu de marco à passagem do séc. XVI para o séc. 

XVII na vida urbana Lisboeta. Posteriormente, a continuação do desenvolvimento de 

uma consciência urbanística e arquitectónica foi também diligenciada com a 

responsabilidade da ocupação espanhola18. A influência da civilização castelhana que 

atravessava então um momento de vigoroso desenvolvimento cultural e económico, 

que ficaria conhecido por «Siglo d’Oro», promoveu um movimento de cultura 

arquitectónica que se manteve mesmo após o processo politico e social iniciado com o 

golpe da Restauração19 de 1640 (França, 1980, p. 22). 

Até meados do século XVII, Lisboa estrutura-se sobre esta influência castelhana. A 

renovação do paço manuelino por Filippo Terzi, assim como a construção de inúmeros 

palácios entre e além muros, construções e reconstruções de conventos, e edifícios 

culturais de “arquitectura meio precária” que respondiam aos hábitos trazidos pelos 

espanhóis, sendo exemplo desses hábitos as representações teatrais, marcaram esta 

primeira metade da arquitectura seiscentista. 

Com respeito à malha da urbe, e embora as novas implantações «modernas» que se 

verificaram a partir do séc. XV e de algumas intervenções pontuais no centro, Lisboa 

                                            
18

 Promovida pela morte precoce de D. Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir sem o mesmo deixar 
qualquer descendente para assumir o trono do Reino. Com a sua morte deu-se início a um longo 
processo que culminou na tomada do trono por D. Felipe II de Espanha, ou Felipe I como ficou conhecido 
em Portugal. 
19

 Golpe de estado que ocorreu a 1 de Dezembro de 1640 em Lisboa, e que deu o mote para o início de 
um período de confrontos armados, entre os Reinos de Portugal e Espanha, no âmbito da reclamação da 
independência e do reconhecimento de D. João, Duque de Bragança enquanto legitimo herdeiro do trono 
português. 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  34 

mantinha ainda a sua definição medieval. Já após a subida ao trono por D. João IV20, 

foi feito o primeiro levantamento geral de Lisboa em 1650 por João Nunes Tinoco21, 

embora que ainda limitado aos limites da cerca fernandina salvo o extravasamento à 

quadricula do Bairro Alto e à Mouraria, reconhece-se a cidade como um “tecido 

vermicular onde só abrem clareiras o Terreiro do Paço e o Rossio, ou as encostas 

inóspitas do Castelo e as terras dos frades de S. Francisco da Cidade” (França, 1980, 

p.26). 

 

Com o revigorado sentimento patriótico retomado durante o período da restauração, e 

consequente novo ímpeto da nobreza, veio um novo gosto sobre painéis de azulejo 

historiados e um reforço na utilização da talha dourada22, esta que adornou 

principalmente a decoração de edifícios religiosos, recentes e antigos, que por sua vez 

se apresentaram na segunda metade do século como um “estilo nacional” de 

influência barroca. Desta vertente final destaca-se a igreja de Santa Engrácia, que 

marcou o fim da arquitectura de seiscentos, tal como a igreja de S. Vicente de Fora, 

havia marcado por sua vez o início do século com traço maneirista. 

                                            
20

 Apelidado de “O Restaurador”, filho do Duque de Bragança Teodósio II e Ana de Velasco e Girón, foi rei 
de Portugal e Algarves entre 1640 e 1656, ano da sua morte. 
21

 Tinoco, João Nunes (1610-1689), arquitecto português. 
22

 Técnica de recobrimento com fina camada de ouro sobre uma superfície esculpida, geralmente de 
madeira. Teve a sua maior expressividade na europa entre os séculos XVII e XVIII, e em Portugal 
especialmente teve uma importância significativa. Foi uma técnica muito utilizada na arquitectura 
religiosa. 

Ilustração 3 - Reprodução do séc. XIX da planta de João Nunes Tinoco de 1650. ([Adaptado a partir de:] 
França, 1980, p. 135) 
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Assim, da arquitectura ao urbanismo, estes desenvolvimentos até aqui reconhecidos, 

com maior enfâse entre os séculos XVI e XVII, permitem enquadrar mais 

sustentadamente as preocupações que começavam a figurar sobre a malha da urbe a 

partir do séc. XVIII; um ciclo que em Lisboa, foi profundamente marcado pelo 

terramoto de 1755.  

2.4. OS ACONTECIMENTOS ESTRUTURANTES PÓS SÉCULO XVIII 

2.4.1. A CONSTERNAÇÃO ANTE POMBALINA 

O século XVIII inicia-se num período em que, já sob o domínio de D. Pedro II23, 

Portugal frui de maior estabilidade política e simultaneamente, de gradual conforto 

económico proveito do retorno dos investimentos coloniais no Brasil. Estes factores 

permitirão um crescente surto de desenvolvimento urbanístico, principalmente na 

metade ocidental da cidade. Posteriormente com a sucessão a D. João V24 em 1706, 

inicia-se um novo entendimento urbano e arquitectónico da Lisboa de setecentos, já 

informado a favor das novas tendências europeias (Fernandes, 1991, p.113-114). 

Pode-se afirmar que o legado deixado por D. João V se cingiu a uma mentalidade 

resultante de um monarca sul-europeu nascido no final do séc. XVII, influenciado por 

décadas de acentuadas disputas, mas principalmente resultado de um atraso no 

desenvolvimento dos países periféricos do sul relativamente aos norte-europeus. E 

que resultou posteriormente, no facto de o principal propósito do investimento artístico 

e cultural de D. João V, ser a projecção de Portugal e a sua afirmação enquanto 

potência de qualidades superiores a outras potências europeias. 

Uma das primeiras vitórias diplomáticas de D. João V foi a elevação de Lisboa a sede 

patriarcal, por bula25 do papa Clemente XI em 1716, incluída na estratégia do rei no 

propósito da elevação da realeza portuguesa sob perspectiva internacional, e para a 

qual era naturalmente benéfico o aumento do prestigio junto do vaticano (Rossa, 2001, 

p.44). 

                                            
23

 Apelidado de “O Pacífico”, filho de D. João IV e Luísa de Gusmão, foi rei de Portugal e Algarves entre 
1683 e 1706, ano da sua morte. 
24

 Apelidado de “O Magnânimo”, filho de D. Pedro II e Maria Sofia de Neuburgo, foi rei de Portugal e 
Algarves entre 1706 e 1750, ano da sua morte. 
25

 Documento pontifício cujo conteúdo está cingido a questões relacionadas com a fé, assuntos de 
interesse geral para a comunidade cristã, e questões jurídicas e administrativas. 
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O rei, que procedeu a uma renovação do Paço da Ribeira, ordenou também a 

ampliação da capela real de D. Manuel a propósito dessa nova distinção, capela essa 

que após intervenção “chegou a ter três naves, oito altares e uma profunda capela-

mor, tudo enriquecido e decorado em talha” assim como a nova extensão do paço 

“com uma nova ala paralela ao rio e uma famosa torre do Relógio, tudo em luxuosa 

decoração aqui laticamente francesa” (França, 1980, p.31). 

Apesar destas intervenções no Paço da Ribeira, várias outras intenções – a propósito 

da construção de um novo Paço Real com Basílica Patriarcal, e que não chegaram 

nunca a ser concretizadas – foram o elemento central do plano joanino enquanto 

objecto da reforma urbana de Lisboa. O plano de Filipe Juvara, na época, dos mais 

conceituados arquitectos italianos, e procurado propositadamente por D. João V para 

elaboração do projecto junto à actual zona da Lapa – na altura designada como 

Buenos Aires ou «Boinos Ayres» –, chegou aos dias de hoje através de um esquiço 

elaborado pelo mesmo. Ainda outro por influência do Marques de Fontes26, que 

inspiraria o rei a implantar nova Igreja Patriarcal em Alcântara. E um último, três 

décadas mais tarde, com nova implantação agora pensada pelo arquitecto de origem 

alemã João Frederico Ludovice, no Alto da Cotovia, actualmente designado por 

Príncipe Real (Rossa, 2001, p.30-31). 

 

                                            
26

 Rodrigo Anes de Sá Almeida e Meneses, futuro Marquês de Abrantes, a ser nomeado por D. João V 
após regresso bem-sucedido em 1718 da sua embaixada vinda a Roma. 

Ilustração 4 - Esquiço de F. Juvara para um novo palácio real e patriarcal em lisboa, 1719. ([Adaptado a partir de:] 
Rossa, 2001, p.29) 
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De qualquer modo, ao longo do seu reinado e à medida da não cristalização desse 

plano para a construção de um novo Paço Real, D. João V não se desencorajou de 

viabilizar outras intervenções de características sumptuosas como exemplo conventos, 

palácios para os fidalgos da corte, ou um aterro na zona ribeirinha com edifícios 

implantados nas superfícies conquistadas ao rio e adjacente passeio público. 

Simultaneamente, e com uma visão mais criteriosa para o desenvolvimento da urbe, 

destaque-se a renovação de alguns edifícios de indústria como a Fábrica da Pólvora, e 

também, com alguma consideração a D. Diogo de Mendonça27, a promoção de 

renovação e construção de fontes públicas (França, 1980, p.35). 

No entanto, a urbe lisboeta perecia ainda de infra-estruturas básicas e planos que a 

elevassem para além de objectivos políticos e que respondessem a necessidades 

metodológicas, limitações que já se mantinham desde há séculos e, que cada vez 

mais se evidenciavam à luz da cidade setecentista de tendência expansionista. 

We landed in the outskirts of Lisbon at twelve o’clock; and, after a long and very dirty 

walk, came to William’s English hotel at Buenos Ayres. […] This house stands on a hill 

which overlooks the Tagus and the ships in the harbour. From the management of the 

house, the servants, who are all English, the cookery, and other circunstances, which 

exactly resemble those of an inn of the superior order in England, a person might be 

easily induced to forget that he is in Portugal, and believe himself in a much better 

country. (Baillie, 1824, p. 269-271)
28

 

D. João V, após certas diligências onde se inclui a imposição de impostos para o 

financiamento da mesma, ordenou em maio de 1731 o arranque da obra para o 

aqueduto das águas livres, “a mais magnífica e a mais sumptuosa empresa deste 

género sem excluir as dos Romanos e dos Franceses” segundo um editorial de Paris 

publicado no ano de 1755 após o mesmo ter resistido ao terramoto (França, 1980, 

p.32). O aqueduto foi peça fundamental no desenvolvimento da nova Lisboa e a 

grande concretização de fundo do reinado de D. João V, a par da posterior mãe 

d’Água do Rato. 

                                            
27

 Secretário de Estado de D. João V, que foi preponderante na persuasão do rei a favor de este tomar 
em maior consideração as necessidades imediatas do povo, a favor da bênção do mesmo às imensas 
despesas de um novo palácio real. 
28

 Aterramos nas imediações de Lisboa ao meio-dia; e, depois de uma longa e imunda caminhada, 
chegámos ao hotel inglês William’s em Buenos Ayres. […] Este edifício assenta numa colina com vista 
sobre o Tejo e sobre os navios no porto. Considerando a gestão da casa, os servos, que são todos 
ingleses, a gastronomia, e outras circunstâncias, que se assemelham exactamente a uma pousada de 
circunstâncias superiores em Inglaterra, um pode facilmente sentir-se induzido a esquecer-se de estar em 
Portugal, e acreditar-se em um país muito melhor. (Tradução nossa). 
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Um dos grandes responsáveis da obra do aqueduto foi Manuel da Maia um das 

grandes figuras da renovação urbana de Lisboa durante o século XVIII, e, responsável 

ainda na sua juventude pelo levantamento geral da cidade, que ficou concluído em 

1718. Este foi defensor de um “programa coerente, pragmático e autónomo de 

renovação da cidade, claramente inspirado na realidade existente e fundamentado nas 

correntes ideológicas vigentes” (Rossa, 2001, p.32), que teria só no início da segunda 

metade do mesmo século, durante o reinado de D. José I29 e em contexto subitamente 

preparado, uma urgente apreciação e necessidade. 

Ainda no reinado de D. Pedro II, antecessor de D. João V houve a iniciativa de 

promover, para além de uma nova linha de fortificação, um estudo sobre o 

abastecimento de água para a cidade – e que embora que estruturando o seu estudo 

ainda no levantamento de 1650, confirmava já uma estratégia de larga visão 

expansionista, com vasta área intramuros em muito superior à de Lisboa do inicio de 

setecentos. 

Apreciações semelhantes por sua vez, já haviam sido expostas30 por Francisco de 

Holanda no séc. XVI a D. Sebastião. Porém, estas considerações sofreram no geral, 

constantes atrasos com a transição de reinados, escassez de meios e também alguma 

falta de capacidade política, fruto de mudanças precípites em circunstâncias internas e 

externas ao reino (Rossa, 2001, p.34-35). 

                                            
29

 Apelidado de “O Reformador”, filho de D. João V e Maria Ana da Áustria, foi rei de Portugal e Algarves 
entre 1750 e 1777, ano da sua morte. 
30

 Estudo inserido na sua obra literária Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, “obra capital sobre 
Lisboa, e o primeiro ensaio de arquitecto-urbanista sobre a cidade.” (Santana et al., 1994, p. 440) 

Ilustração 5 – O Aqueduto das águas livres e a mãe d’Água do Rato. Em primeiro plano, o convento de S. 
Bento. ([Adaptado a partir de:] Rossa, 2001, p. 30) 
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2.4.2. O TERRAMOTO DE 1755 

A situação urbana de Lisboa em meados do séc. XVIII, mesmo tendo o poder central 

atravessado uma condição de possibilidades económicas como nunca antes, resume-

se a um conjunto de intenções – algumas de dinâmica reconhecidamente renovadora, 

sob o contributo de influentes indivíduos da corte como Manuel da Maia, Custódio 

Vieira ou Carlos Mardel, mas ultimamente, não houve o espaço suficiente para 

diminuir o atraso relativamente a outras capitais europeias, de colmatar a degradação 

do tecido e de desenvolver oportunas infra-estruturas. 

Na verdade, as suas «ruas estreitas, sujas e incómodas», a incomodidade das suas 

casas e o vazio dos seus palações definiam estruturas e hábitos que uma arquitectura 

pobre simbolizava, com algumas excepções, num ou noutro palácio mais cuidado a 

partir do domínio espanhol seiscentista – cujo arquitecto titular, o italiano Filippo Terzi, 

fornecera à cidade o modelo duma igreja, S. Vicente de Fora, e um palácio real que, 

sucessivamente embelezado, seria, na primeira metade do século XVIII, sob D. João V, 

a expressão dum gosto faustoso que o novo ouro do Brasil e os seus diamantes 

pagavam. (França, 1989, p.9) 

 

O momento para a aplicação de reformas urbanas, que vinham a ser 

inconsequentemente preparadas para a urbe da primeira metade do século, chegou 

com um novo sentido de obrigatoriedade após a catástrofe de 1755, embora com a 

consequente necessidade no reajuste quanto à sua escala e quanto à extensão dos 

limites em que actua. 

Ilustração 6 - Vista geral de Lisboa antes do Terramoto de 1755, gravura inglesa. ([Adaptado a 

partir de:] França, 1980, p. 141) 
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O terramoto de 1755, e consequente incêndio, renderam dois terços das ruas 

inabitáveis, resistindo apenas onze de um total prévio de sessenta e cinco conventos, 

sucumbindo inúmeras residências das principais famílias da corte, e quanto aos seis 

hospitais da capital, nenhum deles resistiu ao evento. Já a monarquia portuguesa não 

sofreu casualidades, pelo facto da família real se encontrar em Santa Maria de Belém 

no momento do sismo. Mesmo assim a corte perdeu as suas riquezas juntamente com 

o devastado Paço Real. 

As perdas materiais na capital, já na época composta por dez por cento da população 

do reino, abrangeram também a fazenda nacional e privada, e constituíram um golpe 

profundo no já empobrecido estado do comércio e da indústria praticamente 

inexistente do país. 

Este estado empobrecido, a nível do comércio, artesanato e manufactura, era ainda 

vestígio de algumas políticas e tratados comerciais pouco recompensadores, que 

foram negociados após os anos da restauração da independência – como o tratado de 

Methuen com a Inglaterra em 1703. Também segundo Max Weber e como o mesmo 

desenvolveu na sua obra A ética protestante e o espirito do capitalismo, é 

teoricamente possível de admitir parte dessa situação, enquanto constituinte de uma 

problemática que coincidia em países onde a difusão da reforma protestante no início 

do séc. XVI terá sido menos evidente, e portanto, consequente na ténue difusão de um 

ainda embrionário espirito capitalista que desta adveio. 

Em resposta ao sobranceiro período de incerteza social, foram tomadas várias 

medidas para o controlo da população de modo a garantir a estabilidade do reino e da 

urbe. Destacam-se as leis limitadoras de preços e a isenção de impostos nos 

mantimentos, o agravamento da pena por roubo e, principalmente, a interdição de toda 

e qualquer construção até ao término do inventário das propriedades, dentro e fora 

dos antigos limites da cidade. Esta última de extrema importância, na medida em que 

se discutia na corte o plano de recuperação da cidade, sendo indispensável para tal 

evitar a construção de urgência, que resultaria em uma desordem urbana reminiscente 

da Lisboa antiga (França, 1989, p.13-14). 

Estas medidas forma prontamente aplicadas, com a principal responsabilidade de um 

homem que teve nestes dias a oportunidade de confirmar a sua competência, e que 

consolidou a sua posição enquanto mais influente ministro do reino até ao ano de 

1777. De seu nome Sebastião José de Carvalho e Melo – na altura secretário de 
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Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, e ao qual foi atribuído posteriormente 

o título de Marquês de Pombal, título pelo qual perdurou a sua memória até aos dias 

de hoje. 

O plano de recuperação da cidade teve como base a pronta consideração de Manuel 

da Maia, que entregou, por intermédio do Regedor de Justiças31, ao Marquês de 

Pombal, um estudo sobre diferentes soluções urbanísticas a aplicar e ponderação 

sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Na solução final, optou-se 

pela reedificação integral da baixa antiga da cidade, a zona mais devastada pelo 

terramoto, facilitada legalmente através do alvará de 12 de Maio de 175832. 

Manuel da Maia considerou então, após conhecimento da decisão tomada pela corte, 

uma planta nova com as ruas livremente desenhadas, com simetria em portas, janelas 

e alturas, e destacando sempre a sua consternação com as soluções técnicas e 

práticas a aplicar. Em causa, condutas de água para cada casa ou o tratamento de 

despojos, no sentido de capacitar a cidade de melhores infra-estruturas e em 

consciência pela saúde pública. A apresentação de desenhos fornecidos por Eugénio 

dos Santos Carvalho e a posterior nomeação de Carlos Mardel, levou à consagração 

destes três enquanto responsáveis principais da intervenção (França, 1989, p.19-21). 

 

                                            
31

 Cargo criado por D João I a propósito do Tribunal do Reino. 
32

 Este alvará foi necessário para lidar com o ajuste das parcelas e valores das destruídas propriedades e 
terrenos, apressando um processo que se poderia arrastar devido aos interesses de cada proprietário. 

Ilustração 7 - Planta de Lisboa proposta por Eugénio dos Santos em 1756, e completada por Carlos Mardel. 
([Adaptado a partir de:] França, 1980, p. 136) 
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A planta proposta por Eugénio dos Santos cobria a Baixa na zona entre as Colinas do 

Castelo e de S. Francisco, com alguns avanços sobre esta consoante a possibilidade 

do terreno. O cerne da sua proposta seria o Terreiro do Paço e a zona intermédia que 

este define com o Rossio, “regularizando as duas praças tradicionais e criando, de 

uma para outra, uma rede de ruas longitudinais e transversais, cortando-se em 

ângulos rectos, com importância variada que é expressa pela largura dos seus leitos, 

passeios (e esgotos), inovação nos hábitos urbanos” (França, 1980, p.41). 

O Terreiro do Paço, palco aberto ao Tejo, é a zona nobre do plano da Reconstrução, 

com as arcarias, a estátua a D. José I – da responsabilidade de Machado de Castro –, 

e os torreões terminais que “trazem a lembrança do gosto espanhol de Terzi, ali 

mesmo firmado, século e meio atrás” segundo a descrição de José Augusto França 

(1980, p. 42-43). 

O que se identifica como aspecto qualitativo da proposta de Eugénio dos Santos, é o 

ritmo dinâmico que resulta da transposição das ruas com as duas praças que as 

verificam. Esta quebra de monotonia da malha, por sua vez, compensa de certo modo 

a rigidez das propostas para as fachadas, no qual era expresso um princípio de 

uniformidade, e que para o olho menos prevenido apenas se quebrava na transição 

para as ruas principais, por meio da solução estrutural do traçado urbanístico, que as 

distingue por via da proporção dos quarteirões e pela sua posição relativa (França, 

1980, p. 44-45). 

Dentro dos padrões de uniformidade do tratamento das fachadas, as principais 

variantes eram assumidas segundo uma hierarquização das ruas, maioritariamente 

feita através da riqueza da decoração e do talhe das cantarias dos vãos, com “a Praça 

do Comércio primeiro, as ruas da Alfândega e do Arsenal, depois; em plano de fundo, 

as outras ruas da baixa” (Santos, 2001, p.38-39).  

O projecto do Rossio foi da responsabilidade de Carlos Mardel, terreiro dos populares 

e local de habitação mais cuidada, onde um desenho mais subtil das fachadas e a 

utilização de um sistema de telhados de águas sobrepostas de origem germânica 

contrasta com a monotonia dos edifícios das ruas intermédias. O novo desenho da 

praça era desenhado a norte pelo Palácio da Inquisição – que foi em meados do séc. 

XIX substituído pelo teatro D. Maria II – e na face sul desenvolvia a ligação com a 

baixa, directamente através da Rua Áurea e da Rua Augusta, e por meio de um arco 

de passagem, através da Rua dos Sapateiros (Santos, 2001, p.41-42). 
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Nestes termos, é entre os desenhos de Eugénio dos Santos e de Carlos Mardel, que 

se pode compor um “modelo” Pombalino, partindo de um levantamento aristotélico do 

modelo estilístico que o definiu, distinguindo elementos comuns, como “um primeiro 

andar de janelas de sacada, […] janelas de peito no segundo e terceiro piso, no quarto 

piso as águas furtadas na prumada dos outros vãos, cantarias rodeando os vãos e em 

pilastra nos cunhais ou nas separações dos prédios, o resto da fachada em reboco 

ocre amarelo; no interior, escadas estreitas a partir de um átrio estrito, divisões 

articuladas mutuamente, sem corredor […] e com lambris de azulejo pobre, não 

figurativo, da fábrica pombalina do Rato” (França, 1980, p.46). 

Entender a cidade como um todo foi a razão de ser do fenómeno sócio-cultural 

pombalino, num processo de prática colectiva, ligado ao passado tanto quanto ao 

futuro, à tradição tanto quanto à modernidade, necessários ambos, para a definição de 

um discurso ideológico coerente. Dentro dele, o interesse público era devidamente 

sublinhado, novo valor que uma nova classe incarnava, com uma nova função. 

(França, 1989, p.99) 

O projecto da baixa ficou também marcado pela preocupação com a eventualidade da 

recorrência de terramotos. Nesse sentido, e embora que – por interesses 

nomeadamente económicos – as recomendações de Manuel da Maia sobre a 

limitação do número de pisos a 2 tivessem sido descartadas, foi utilizado um sistema 

estrutural inovador que consistia no esquema estrutural do edifício em elementos 

portantes de madeira contra ventada e paredes divisórias de tabique33, e ficou 

conhecido como sistema de gaiola, esta solução inovadora pretendia dotar os edifícios 

de maior resistência mecânica a abalos sísmicos. 

Entre outros projectos que foram figurando durante a recuperação de Lisboa, destaca-

se o projecto para o «Passeio Público» de 1764 e adjacente à Praça do Rossio, da 

responsabilidade do arquitecto Reinaldo Manuel34. Seria nesse sítio onde 

posteriormente, durante o séc. XIX, viria a ser implantada a Avenida da Liberdade em 

prol de uma cidade em crescimento e de tendência europeísta. O Passeio Público 

pretendia contrastar com o Rossio e as suas rigorosas regras de utilização e 

permanência, convidando a novos hábitos de passeio, hábitos esses que por sua vez, 

apenas viriam a ganhar algum alento na sequência das tendências românticas liberais 

que se verificaram durante o séc. XIX. Inicialmente o Passeio era caracteristicamente 

                                            
33

 Parede leve em madeira que servia o propósito de divisão de compartimentos (Silva J. et al., 2005, 
p.341) 
34

 Reinaldo Manuel, Arquitecto, e um dos responsáveis habituais pelos projectos camarários da época, e 
quem sucedeu a Carlos Mardel enquanto director das obras de Lisboa. 
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um espaço austero, ladeado por muros altos, tinha o aspecto duma quinta entre o 

nobre e o conventual, e, “os bancos de pedra e a cancela de madeira verde que lhe 

dava acesso eram o toque suburbano” (Dias, M., 1987, p.51). 

 

Também aqui o Marquês de Pombal iniciava um novo capítulo na história de Lisboa: 

com o Passeio Público fez-se um jardim no centro da cidade, organizaram-se festas 

para as quais toda a população estava convidada. Passeio Público adiante, namoraram 

as costureiras da Baixa, ali se deslocaram os reis em trajo de verão. Sobre o Passeio 

se atravessaram cordas grossas para uma trapezista sonâmbula, se suspenderam 

finos fios com as primeiras iluminações a gás. (Dias, M., 1987, p.51) 

Outros projectos num âmbito mais modesto, comparativamente ao plano de Eugénio 

dos Santos, foram-se desenvolvendo ao longo das Amoreira, de S. Mamede – junto à 

Sé de Lisboa, e na colina de Buenos Aires. Esta última que seguia uma tendência de 

valorização desde os estudos para a Patriarcal no séc. XVII, e que estava na moda 

entre os turistas estrangeiros. 

Há por fim que identificar a o âmbito final da intervenção pombalina há luz do interesse 

público. Todo o modelo iluminista35 em causa serviu como base para a transição de 

uma Lisboa pré-terramoto para uma Lisboa de ideias «modernas». Os motivos de 

ordem empírica36, as regras da composição, e a estruturação dos elementos de 

                                            
35

 Designa-se por iluminismo o movimento cultural que se espalhou pela europa durante o séc. XVIII, e 
que valorizava o poder da razão como meio reformador da sociedade, a razão no seu sentido aqui 
implícito, refere-se ao âmbito da procura de conhecimento e a colocação desse conhecimento à 
disposição do homem progressista. 
36

 Contextualiza-se aqui o modelo empírico da filosofia ocidental sobre a experiência sensorial enquanto 
fonte da interpretação e do discernimento dos sentidos; e, relaciona-se com esta, já no âmbito de valores 
arquitectónicos, a influência das novas situações do espaço e da luz aplicadas na intervenção pombalina. 

Ilustração 8 - O Passeio Público, pintura do séc. XIX. ([Adaptado a partir de:] Coelho, 1993, p. 33) 
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composição abstracta, obedeciam a uma “função prática e rentável” (França, 1989, p. 

99), que convergiu a urgência da urbe após o terramoto e, o momento intelectual da 

sociedade do séc. XVIII. Citando novamente as palavras de José Augusto França, “a 

empresa pombalina, na sua brutal operação cirúrgica, marca uma etapa fundamental, 

separando duas Lisboas – a medieval e barroca e a moderna, que o século XIX 

desenvolverá.” (1980, p. 50) 

2.4.3. A CIDADE BURGUESA 

Of Buenos Ayres a great deal has been said; it being the place of residence of most 

English families, and particularly of those of our countrymen and countrywomen who, 

suffering from pulmonar complaints, are usually advised by their professional attendants 

to remove to this climate [,,,] It is difficult to define the boundaries of what people please 

to call Buenos Ayres; there being but one street of that name, and which is less than 

any other, considered as such. There is a second street running up out of the main 

street, and at right angles with it and the river, called Rua de S. F. Paula; the houses at 

the top and on the left hand of which I consider to be the westrn boundary of Buenos 

Ayres.The backs of these frontier houses command a beautiful uninterrupted view of the 

mouth of the river, Alcantara, Junqueira, the places of Ajuda and the Necessidades; 

while in the distant scenery is included the fishermen’s village of Trafaria, the isolated 

fort S. Julian, Cascaes, etc. (A.P.D.G, 1823, p.69-70)
37

 

A influência do Marquês de Pombal no propósito da reforma e recuperação urbana do 

centro de Lisboa, foi proporcional, ao reconhecimento que adquiriu ao longo da sua 

intervenção no aparelho do estado e na sua reforma – novamente por via do seu 

mandato esclarecido por influências progressistas, durante a qual, foram tomadas 

várias medidas com o propósito de fortalecer o estado económico do reino, e adereçar 

as contínuas fragilidades da balança comercial. As medidas, consideraram políticas 

fiscais e a criação de novas entidades – como por exemplo a Companhia para a 

Agricultura das Vinhas do Alto do Douro ou a Companhia Geral das Pescarias do 

                                            
37

 De Buenos Ayres muito já tem sido dito; sendo a residência da maioria das famílias Inglesas, 

e particularmente, dos nossos compatriotas que, sofrendo de complicações pulmonares, são 

geralmente aconselhados a deslocarem-se para este clima […] É difícil definir o limite do qual 

as pessoas apreciam chamar de Buenos Ayres; existindo apenas uma rua com esse nome, e 

que é menos que qualquer outra, considerada como tal. Existe uma segunda rua a subir por 

fora da rua principal, e em ângulo recto com ela e com o rio, chamada Rua de S. F. de Paula; 

as casas no topo e à esquerda desta são o que considero ser o limite ocidental de Buenos 

Ayres. As traseiras dessas casas fronteiriças tiram proveito de uma bela e ininterrupta vista 

sobre a boca do rio, de Alcântara, Junqueira, os palácios da Ajuda e das Necessidades, 

enquanto no cenário distante está incluído a vila dos pescadores da Trafaria, o forte isolado do 

Bugio no meio da entrada, forte de S. Julião, Cascais, etc.  
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Reino do Algarve. Entidades de carácter monopolista, com responsabilidade sobre 

alguns dos principais sectores comerciais. 

Essas medidas de teor mercantilista acompanharam uma evidente cisão com as 

classes nobres e clericais do reino. E, aquando da morte de D. José I em 1777, e a 

consequente subida ao trono de D. Maria I38, a primeira medida tomada pela recém-

coroada, foi o exílio da corte do Marquês de Pombal. Extremamente religiosa, a rainha 

não havia perdoado a sua responsabilidade na expulsão dos Jesuítas de Portugal, do 

enfraquecimento do clero e, de todo o procedimento do Marquês de Pombal no âmbito 

do processo, que culminou com a execução e encarceração de alguns membros da 

Alta Nobreza da família Távora39. 

Neste sentido, as soluções arquitectónicas em finais do séc. XVIII em Lisboa, sem a 

influência centralizadora do Marquês de Pombal e simultaneamente com as exigências 

da encomenda particular, verificaram um tendente afastamento dos valores 

pombalinos. A libertação estilística, e a quebra de rigor, tanto no controlo da disciplina 

das cérceas como no da uniformidade das ruas, foram evidência desta afirmação 

(Silva, R., 2001, p.50). 

Com os últimos desenvolvimentos políticos e a consequência destes na gestão das 

prioridades de desenvolvimento da cidade; e simultaneamente com um novo fôlego da 

burguesia cresceu o mote para a absorção dos motivos da sensibilidade Romântica40, 

que eclodia em finais do séc. XVIII por toda a europa. Motivos actuantes sobre uma 

Lisboa na qual já se verificava “uma progressiva fuga aos valores desornamentados 

do pombalino, através de opções decorativas eivadas de memórias tardo-barrocas ou 

rococós […] a construção de alguns palácios e prédios nobres, interrompendo a 

correnteza da edificação comum […], contraditavam a ‘monotonia’ de que a 

sensibilidade pré-romântica da época acusava o tecido restrito da Baixa.” (Silva, R., 

2001, p.50) 

                                            
38

 “A Piedosa”, filha de D. José I e Maria Vitória da Espanha, rainha de Portugal e Algarves entre 1777 e 
1816, e rainha do Brasil de 1815 a 1816. 
39

 Sob o suposto motivo do envolvimento destes na tentativa de regicídio de D. José I em 1758. 
40

 Contextualiza-se o período do Romantismo à luz das influências do Liberalismo. Este por sua vez, com 
base em ideias da filosofia empirista inglesa, na contestação dos valores do racionalismo e da 
objectividade clássica, e que atingiu o seu apogeu, durante o processo da Revolução Francesa, tendo 
posteriormente repercussões novamente na filosofia, e no estado político e social. Influenciou nesse 
contexto do Romantismo, um movimento artístico de antítese aos valores arquitectónicos que se 
creditavam desde o renascimento. 
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Mesmo assim, a demissão do Marquês de Pombal, e a crescente liberalização da 

estrutura de desenvolvimento urbano por este começada, não significou o abandono 

ou o abrandamento das suas políticas de desenvolvimento. Até finais do séc. XVIII, 

Portugal usufruiu de um período de maior crescimento económico e demográfico, com 

melhorias nos indicadores do comércio externo e simultaneamente na modernização 

do tecido industrial. E em Lisboa viria a ser iniciado um novo projecto de iluminação a 

azeite em 1780, e que se estendeu até ao início do século XIX. 

O Chiado reforçou por essa altura a sua unidade no dinamismo da urbe, animado 

sobre as fortunas da burguesia, foi local de construção de novos prédios nobres, 

botequins, livrarias, palácios, e de obras de referência como o Teatro de S. Carlos41. O 

teatro que, valoriza o seu gesto urbano construindo no enquadramento da sua 

fachada, com um largo rectangular adjacente, um momento de conforto e 

convergência urbana. Esse gesto também enquadrava por sua vez uma tendência 

romântica, e que contribuiu, simultaneamente com outra atitude de alargamento 

cenográfico na Rua do Alecrim – o Largo do Barão de Quintela – para elevar o Chiado 

a novo centro arejado, de dinamismo comparável à Praça do Comércio (Silva, R., 

2001, p. 50-51). 

 

Após a passagem para o séc. XIX, e durante regência do príncipe D. João de 

Bragança42 – futuramente D. João VI após sucessão ao trono de D. Maria I de 

                                            
41

 Concluído em 1793, pelo traço do arquitecto de influência neoclássica, José da Costa e Silva. 
42

 D. João VI, apelidado de “O Clemente”, filho de Maria I e de D. Pedro III, foi príncipe-regente entre 1792 
e 1816, rei de Portugal e Algarves de 1816 até 1826, ano da sua morte, e rei do Brasil entre 1816 e 1822. 

Ilustração 9 - Teatro e Largo de S. Carlos (1893). ([Adaptado a partir de:] Silva, R., 2001, p. 51) 
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Portugal, Lisboa reforça a evidência de uma transposição dos limites herdados, 

circunscritos à beira do Tejo e às suas colinas, abandonando a hesitação de avançar 

para além do secular «espirito ribeirinho», e manifestando a desmultiplicação dos 

lugares enquanto vertente principal do seu urbanismo no final do Antigo Regime43. A 

obra régia do Palácio da Ajuda44, assim como a edificação da Basílica da Estrela na 

zona que actualmente pertence à freguesia da Estrela, haviam já reforçado essa 

tendência ainda no século XVIII, promovendo a extensão para a parte ocidente da 

cidade (Silva, R., 2001, p. 52). 

Os novos valores da imagem burguesa, insinuados nas tendências românticas, 

reflectiram também uma prática de «humilde» arborização e ajardinamento dos 

antigos espaços públicos, largos e rossios no centro cidade. As intervenções no 

Passeio Público junto ao Rossio e na plataforma de São Pedro de Alcântara nos anos 

30; assim como a inauguração do Jardim da Estrela em 1852 foram, posteriormente, 

exemplos desse processo de gracejar das alamedas e espaços públicos da urbe 

durante a primeira metade do século XIX (Fernandes, 1991, p.117). 

Ainda no início de oitocentos, um outro Passeio Público no Campo Grande marcaria o 

gesto estratégico da progressão estruturada de Lisboa. Ainda na reminiscência de 

ideias pombalinas para a extensão futura da cidade no sentido do eixo norte, o novo 

jardim público do Campo Grande, fundamentava já no seu plano uma direcção para no 

futuro, articular um novo eixo com o Campo Pequeno através de uma alameda. Esse 

gesto, utopicamente, já anunciava uma possível extensão a norte da cidade, que viria 

de facto a concretizar-se um século mais tarde, com um projecto de iniciativa 

camarária para as Avenidas Novas (Silva, R., 2001, p. 53). 

No entanto, esta crescente tendência dinâmica de descentralização da cidade foi 

abalada após a transferência das cortes para o Rio de Janeiro em 1807, sob a ameaça 

das iminentes invasões napoleónicas. A invasão francesa45 em Lisboa marcou um 

ponto fulcral na mais recente história de Portugal, na medida em que provocou perdas 

                                            
43

 Referência ao modelo absolutista que regeu a Europa, na sua maioria até ao séc. XVIII e antes da 
difusão das ideias do iluminismo francês. 
44

 Aprovado pelo príncipe regente D. João para substituir a deflagrada Real Barraca, com projecto inicial 
de tendência barroca pelo arquitecto real Manuel Caetano, foi depois ainda na sua fase de inicial, 
reapreciado e alterado para traço de características neoclássicas, sob a influência de um arquitecto 
italiano e outro português, Francisco Fabri e José da Costa e Silva respectivamente. A obra foi iniciada 
em 1795 e interrompida primeiro com devido a questões financeiras e depois com a transferência da corte 
para o Brasil. Mantem-se até aos dias de hoje inacabado, tendo sido alvo de inúmeras intervenções ao 
longo do séc. XX, nomeadamente a nível decorativo das fachadas. 
45

 Entre 1807-1808, ocupação de Lisboa por parte das invasões francesas lideradas pelo general Junot, 
no âmbito de forçar a imposição do Bloqueio Continental ao Reino Unido. 
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significantes no património nacional, e atrasou significativamente o desenvolvimento 

industrial, que começara a ganhar ímpeto através das medidas tomadas pelo Marquês 

de Pombal durante o séc. XVIII. 

O afastamento da corte, a regência britânica46 na ausência do rei D. João VI, e a 

degradação do estado económico e social do reino, deram origem posteriormente ao 

que ficou lembrado como a Revolução Liberal do Porto, em 1820, movimento que se 

alastrou por todo o território até Lisboa, e que culminou no retorno do rei e das cortes 

a Portugal, que embarcaram em Lisboa em Julho de 1821. Confrontado com os novos 

ambientes políticos liberais que fermentaram na sua ausência, foi necessária a jura 

por D. João VI da primeira Constituição em Setembro de 182247, poucos dias após a 

declaração da independência do Brasil. 

Por altura dos anos 40, sob o reinado de D. Maria II48 mas já com regime liberal49 em 

vigor desde 183450, teve reinício em Lisboa um novo impulso na dinamização da 

cidade. Verificou-se um processo de extinção das ordens religiosas, que modificou a 

fisionomia dos sítios ocupados pelos seus conventos, e resultou na ocupação destes a 

novas funções de características civis e militares. Foi ainda em 1836 criada a 

Academia de Belas-Artes, instalada no antigo Convento de S. Francisco. Também 

neste período, à luz do recentemente implantado regime liberal, assomou-se a 

necessidade de reabilitar apressadamente edifícios antigos da cidade, no propósito de 

suprimir as necessidades do novo aparelho do estado. 

Mas sob a possível modernidade, o passado continuava a manifestar-se como matriz 

de sentido. As fachadas destes prédios e palacetes burgueses, […] prolongando as 

linhas nervosas da cultura rococó, procuram uma animação urbana que pressupõe a 

rua como salão aberto, ou palco com fundo operático. Compreende-se assim que a 

cidade romântica se exprima não em grandes operações urbanísticas e programações 

arquitectónicas – que não havia meios nem razões para fazer, num contexto dominado 

                                            
46

 Sob o governo do marechal britânico William Beresford, nomeado para comandar o exército português 
contra as invasões francesas. 
47

 Baseada na Constituição Espanhola de 1812 e nas Francesas de 1791, 1793, 1795. 
48

 “A Educadora”, filha de D. Pedro IV e Maria Leopoldina da Áustria, rainha de Portugal e Algarves entre 
1826 e 1828 e novamente entre 1834 e 1863. 
49

 Regime ainda de vigência monárquica, mas com a determinante de submeter o poder real à 
supremacia das Cortes; reconhecer a independência dos poderes judicial, legislativo e executivo do 
estado; com a eleição de deputados por via do sufrágio directo, que era permitido a homens com idade 
superior a 25 anos e com habilitações literárias. Não reconhecendo de resto privilégios à nobreza e ao 
clero. 
50

 A favor da reacção da pequena e média burguesia, suportada pelo povo, contra a homogenia da alta 
burguesia. Movimento que ficou lembrado como Setembrismo, que forçou em 1936 a Rainha D. Maria a 
revogar a menos radical Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa de 1826, a favor da prévia 
Constituição vintista de 1822 e a convocar eleições. 
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pela organização do novo modelo político –, mas na procura deliberada de símbolos 

que imediatamente a representassem. (Silva, R., 2001, p. 54-55) 

Verificou-se ainda nessa década de 40, a modernização do sistema de iluminação que 

passou a ser a gás; e, foi também erigido o teatro D. Maria II, novo monumento 

moderno de características neoclássicas – que utilizou na sua fachada principal, um 

conjunto de colunas oriundas da Igreja do Convento de S. Francisco, que havia sido 

demolida –, e que submeteu a praça do Rossio a uma nova imponência volumétrica, 

ao mesmo tempo que “põe um ponto final no civilizado Rossio de Carlos Mardel” 

(França, 1980, p.57). 

O Teatro de S. Carlos inaugurara o novo sistema de iluminação em 1849 e, em 1850, 

era a vez do Teatro D. Maria II. As casas particulares, os escritórios iluminavam-se à 

luz das candeias de azeite ou das velas de cera. Alguns estabelecimentos comerciais 

começavam a utilizar o novo sistema de iluminação a gás. (Janeiro, 1994, p. 347) 

O equilíbrio político durante a maior parte da primeira metade de oitocentos 

caracterizou-se pela sua volatilidade, e Portugal esteve mergulhado num período de 

guerras civis, revoltas e insurreições militares, sendo “de notar a pobreza nacional ao 

longo de toda centúria […] e o papel secundário e periférico que o País assume, no 

quadro económico da Europa Central e do Norte.” (Fernandes, 1991, p.118) A retoma 

de mais estável ordem verifica-se apenas na segunda metade do século, já no período 

da Regeneração51, no qual se destacou o político português e Ministro das Obras 

Públicas Fontes Pereira de Melo. Este último, figura de relevo na segunda metade de 

oitocentos, foi principalmente responsável pela renovação de algumas infra-estruturas, 

nomeadamente de estruturas viárias. Um período que referente ao seu mandato, ficou 

na história designado como fontismo. 

A expansão da rede ferroviária foi mesmo, partindo de meados do séc. XIX, um dos 

principais cernes do processo de desenvolvimento de Lisboa, com a estação de Santa 

Apolónia inicialmente inaugurada em 1865, posteriormente a estação de Alcântara e a 

estação Central junto ao Rossio em finais do século, já durante o reinado de D. Carlos 

                                            
51

 Nome pelo qual ficou conhecido um período de estabilidade política iniciado em 1951 e que durou 17 
anos, até 1868, e que marcou a queda do governo de memória Setembrista a favor da facção liberal 
conservadora. Marcado principalmente pela tomada de novos rumos políticos e sociais, com novas 
medidas fiscais implantadas no âmbito de promover a recuperação do fosso económico relativamente aos 
principais países europeus, e a criação de infra-estruturas prementes a esse desenvolvimento. 
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I52. A última seguindo já a tendência dos Revivalismos, de características manuelinas 

(Costa, 1951, p. 27). 

A década de sessenta de mil e oitocentos corresponde, no que concerne ao caso 

português, a uma fase de acalmia político-institucional e de recepção e 

desenvolvimento da economia capitalista (comercial, financeira e industrial) pujante e 

galopante na Europa e no Novo Mundo. No início da década, o cheiro a pólvora de uma 

guerra civil entre liberais e miguelistas, ganha por aqueles, e de uma atribulada 

implantação da Monarquia Constitucional opondo vintistas a cartistas, setembristas 

(radicais) a cabralistas (conservadores), só começara a dissipar-se com a 

“Regeneração”, instaurada em 1851 e marcada por uma nova plêiade de políticos. De 

entre esses, avulta a figura de António Maria Fontes Pereira de Melo, […] chefe do 

partido regenerador e presidente de vários governos empenhados no desenvolvimento 

da rede de transportes (com destaque para o caminho-de-ferro) e de comunicações 

(expansão do telégrafo e dos correios), essencial, na sua perspectiva, ao progresso 

económico e social do país. (Silva, Armando, 2009, p. 21) 

Também durante o apogeu do período fontista, a edificação Lisboeta beneficiou do 

gosto pelo teatro, que afluiu a atenção da vida social da capital e contribuiu para a 

reabilitação de alguns edifícios do início do século, destaca-se os teatros de Apolo no 

Príncipe Real, o da Trindade no Chiado, e o remodelado teatro do Ginásio – todos 

intervenções da década de 60, e que foram alvo de luxos especiais e que contribuíam 

na dinamização do espirito cultural (França, 1980, p. 65). 

Mais um sinal das mutações vivenciais e simbólicas que estavam em jogo: o teatro 

substituía a igreja, pretendendo laicizar e politizar – no sentido grego do termo – as 

funções que tradicionalmente lhe haviam pertencido e a Cidade movimentava e 

absorvia os signos erráticos, anulando-lhes o tempo próprio e integrando-os numa 

existência multissecular, aberta e conflitual. (Silva, R., 2001, p. 55) 

Os motivos românticos que ajustavam a sociedade burguesa e os espaços públicos da 

urbe convergiram simultaneamente num contexto de revivalismos estilísticos. 

Revivalismos que na Europa tiveram a sua principal expressão com o neogótico, mas 

que em Portugal se verificaram nomeadamente em intervenções de lembranças 

manuelinas, destacando em Lisboa, para além da referida estação Central do Rossio, 

a extensão e renovação do convento do Jerónimos.  

Historicismos que se estenderam ainda em Lisboa até inícios do séc. XX, assumindo 

também motivos diferentes além do neomanuelino. Destacam-se a Praça de Touros 

do Campo Pequeno em 1892, de influências árabes; e o elevador de Santa Justa 

inaugurado em 1902 de motivos neogóticos. Estes últimos já durante uma altura em 
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 Apelidado de “O Diplomata”, filho de Luís I e de Maria Pia de Saboia, rei de Portugal e Algarves de 
1889 até 1908, ano da sua morte. 
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que o rumo da sociedade e, por simbiose, da cidade, pendiam já em direcção a novos 

rumos sociais e políticos. Assim, reconhece-se na cidade de Lisboa em pleno séc. 

XIX, um processo sobretudo de transição e de afirmação histórica, contemplando um 

momento em que se preparava já a cidade para o séc. XX e para a «modernidade». 

2.4.4. A INFLUÊNCIA CAPITALISTA NO FINAL DO SÉCULO XIX 

Em Lisboa, na segunda metade do século XIX, uma nova cidade nascia. Era a Lisboa 

capitalista, a Lisboa industrial. O processo de industrialização que então se iniciava 

trazia importantes repercussões no tecido urbano e demográfico lisboeta. Os limites da 

cidade alargavam-se, a cidade expandia-se para além das suas tradicionais portas. 

Lisboa crescia para lá de Arroios, da penha de França, de S. Sebastião e, na zona 

ribeirinha, para lá de Alcântara e de Santa Apolónia. Lisboa modernizava-se, mas a par 

dessa modernização modos de vida e de estar persistiam em sobreviver. (Janeiro, 

1994, p. 371) 

Com a recuperação do equilíbrio político na segunda metade do século, “Lisboa hesita 

precisamente entre a continuação da sua tradicional ligação ao rio Tejo” (Fernandes, 

1991, p. 117) ou uma – embora de expressividade limitada – nova tipologia europeia 

de crescimento em mancha de óleo, nos vastos e funcionais espaços livres longe do 

Tejo. 

Após mais de um quarto de século de fontismo, as estruturas tradicionais da urbe 

exigiam uma renovação que, não podendo intervir na rede orgânica que continuava a 

desenvolver-se no interior da circunvalação de 1852, teria que ser praticada contra ela, 

através de um corte no seu tecido, no sítio considerado mais apropriado. (França, 

1980, p. 69) 

Verificam-se assim já em finais do séc. XIX e na transição para o séc. XX, 

experiencias pontuais nesse sentido, como os bairros de Campo de Ourique e de 

Camões, ou também o bairro da Estefânia; a abertura no sentido norte da Avenida da 

Liberdade em 1879, promovido por Rosa Araújo53 – num modelo com influência no 

boulevard54 parisiense e de grande de grande consequência urbanística na cidade – e 

a vasta extensão planeada das Avenidas Novas, entre 1888 e 1910, da 

responsabilidade de Francisco Ressano Garcia55. Remetendo assim à secular zona 
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 Araújo, Rosa (1840-1893) Deputado e Presidente da Câmara de Lisboa. 
54

 O termo aplica-se a vias para velocidade terrestre, popularizadas no plano de Haussmann para Paris 
em meados do séc. XIX, que revelam mais do que um simples planeamento quanto à sua função, 
condicionando simultaneamente a sua implantação a atitudes paisagísticas. 
55

 Garcia, Frederico Ressano (1847-1911) engenheiro da Câmara empossado em 1874, formou-se na 

École des Ponts et Chaussées parisiense. Foi elemento fundamental na modernização do processo de 
trabalho na Repartição Técnica do Município e responsável por mutos projectos de renovação em Lisboa, 
nomeadamente no último quartel do século XIX. 
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ribeirinha uma atitude funcionalista, reservando-a para implantar uma área portuária e 

industrial do tipo moderno (Fernandes, 1991, p. 117-118). 

 

A Av. Da Liberdade representa, na história de Lisboa, o monumento crucial da 

conquista do seu hinterland, do crescimento urbano programado para norte, que 

encerra um ciclo multissecular de expansão em estreita faixa urbanizada paralela ao 

rio. Empreendimento de iniciativa municipal, comparável, pelo seu alcance, ao da 

reconstrução pombalina pós-1755, a abertura da Avenida da Liberdade constitui a 

primeira e mais controversa fase do plano de extensão de Lisboa, delineado no último 

quartel do séc. XIX. A fase seguinte – o traçado das Avenidas Novas – levará a cidade 

desde o limite que os arquitectos do Marquês de Pombal lhe haviam fixado – o topo 

norte do Passeio Público – ao Campo Grande. (Silva, Augusto, 1994, p. 118) 

O porto de Lisboa foi, sobre esta perspectiva, objecto de várias propostas de 

modernização ainda em meados do século, beneficiando simultaneamente da criação 

de um decreto em 1864, que propunha a execução de um “Plano geral de 

melhoramento da capital”. Ainda assim, o processo final teve o seu início por via de 

concessão privada, com intervenção e obras inauguradas por D. Luís I56, já em finais 

do século XIX. A obra ficou a cargo do engenheiro francês Pierre Hersent, e 

considerava os valores intrínsecos da exigência “moderna”, com preocupações 

influenciadas pelas soluções empregues em paris, no plano de renovação de 

Haussmann57, assentes na valorização do espaço-publico, da higiene e da decoração 

(França, 2005, p.55). 

As transformações de Lisboa datam, principalmente, da segunda metade do século XIX 

[…] Foi a época fontista dos empréstimos e das grandes obras, dos caminhos-de-ferro, 

da construção de novos bairros, de se principiar a tratar do porto de Lisboa. Para este 

conquistou-se muito terreno ao Tejo, fez-se o Aterro, onde se ergueram cais e se 
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 Apelidado de “O Popular”, filho de Fernando II e de Maria II, rei de Portugal e Algarves de 1861 até 
1889, ano da sua morte. 
57

 Haussmann, Georges-Eugène (1809-1891) Barão, principal responsável pela Reforma Urbana de Paris, 
em meados do séc. XIX. Esta reforma tinha como principais considerações a modernização da urbe, 
dotando a mesma de capacidade de resposta às novas urgências militares, circulação, e padronizando de 
infra-estruturas de higiene. Forma demolidos vários pontos da cidade, ainda de traçado medieval, e 
desenvolvidas novas e arejadas avenidas, alamedas e os popularizados boulevards. 

Ilustração 10 - Secção da «Planta de Lisboa de 1911», localizando a Av. da Liberdade, Praça Marquês de Pombal, Av. Fontes 

Pereira de Melo, Praça Duque de Saldanha, Av. Ressano Garcia (posterior Av. Da República) e parte do Campo Grande 
(levantamento de 1908). ([Adaptado a partir de:] Rodrigues, 1980, p. 34-35) 
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abriram docas, o qual sob o nome de rua 24 de Julho, constitui logo uma avenida 

marginal, substituindo com vantagem a via em direcção a Belém […] (Costa, 1951, p. 

27) 

Ainda de sublinhar é a relevância que a intervenção de Haussmann em Paris teve no 

âmbito estratégico de desenvolvimento da urbe de Lisboa, com destaque para as 

intervenções de Francisco Ressano Garcia. Simultaneamente com a génese no 

diploma de melhoramento geral da capital de 1864, “cuja importância corresponde à 

que coubera em 1756, à legislação de Pombal” (França, 1980, p. 60), foram definidas 

novas políticas de urbanização que respondiam às necessidades futuras previstas, e 

foi a base que originou posteriormente a constituição de uma «Companhia Geral de 

Edificações», cuja ideia reflectia a vontade de progresso existente. 

Também um arquitecto francês, Pierre Joseph Pézerat58, que esteve ao serviço da 

Câmara Municipal de Lisboa, e havia estado exposto ao Plano de Haussmann em 

recente viagem a Paris, publicou em 1865 uma memória na qual fundamentava uma 

intervenção similar a essa em Lisboa, ao invés de uma renovação parcial do tecido 

urbano. 

A intenção civilizadora para as Avenidas Novas teve seguimento na transformação do 

Passeio Público “de fundação pombalina, gradeado e de acesso restrito, num amplo e 

moderno Boulevard de citação parisiense que pudesse servir com maior eficácia aos 

rituais de representação social” (Silva, R., 2001, p. 59). Para Ressano Garcia e para a 

sua equipa59 o paradigma haussmanniano foi elemento constante na concepção dos 

seus projectos, recorrente na concepção de novos bairros residenciais e na vontade 

de tornar mais eficiente a articulação interior da cidade. A ideia para o projecto da 

Avenida da Liberdade, transcendia o assunto do boulevard – no sentido da herança 

romântica das últimas décadas – em função dessa dinamização prática que se 

procurava implantar em Lisboa. 

No sentido dessa nova função dinâmica, a Avenida da Liberdade não era um fim em si 

própria, era sim encabeçada por uma ampla rotunda de distribuição no sentido norte, 

onde se desenvolveu para lá da mesma o Parque da Liberdade, posteriormente 

Eduardo VII; também de um lado e de outro, abriam-se avenidas de articulação 

rasgadas por ruas de afluência – e entre essas a Rua Alexandre Herculano – que 

                                            
58

 Pézerat, Pierre Joseph (1801-1872) foi um arquitecto de origem francesa. 
59

 Com destaque para o engenheiro agrónomo António Maria de Avelar e para o arquitecto José Luís 
Monteiro. 
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dinamizavam bairros envolventes, embora a concretização destes bairros se tenha 

voltado sobretudo para noroeste, através da Avenida Fontes Pereira de Melo. (Silva, 

R., 2001, p.60) 

   

Ilustração 11 - Planta da malha e esquema de representação, correspondentes ao projecto de desenvolvimento entre a 
Av. Da Liberdade e o Campo Grande [c. 1897]. ([Adaptado a partir de:] Fernandes, 1980, p. 47) 

Abre a Avenida da Liberdade que, mais de que uma obra cheia de beleza e de 

interesse capital para a zona da cidade que penetrou, é o caminho para outra cidade, a 

cidade das Avenidas Novas. Os últimos cinquenta anos, decorrem num ritmo acelerado 

que avança, nos últimos 20/30 anos, além de toda a espectativa. (Gomes, 1960, p. 7) 

Foi na continuidade da Avenida Fontes Pereira de Melo que surgiu a rotunda da Praça 

do Saldanha, e, a partir dessa que se abriu o cerne do grande empreendimento das 

Avenidas Novas. O grande eixo distributivo da Avenida Ressano Garcia – posterior 

Avenida da República – rompia com largas vias centrais e laterais, separadas por 

faixas de arborização e ordenadas ortogonalmente por ruas perpendiculares 

geometrizadas. 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  56 

Pretendia-se ultrapassar o teor acidentado dos anteriores rasgamentos, de modo a 

privilegiar a rápida circulação e arejamento higiénico. Pretendia-se também facilitar a 

implantação civilizadora das infra-estruturas canalizadas, os esgotos, o gás, a água e, 

à superfície, os cabos ritmados da electricidade e já os carris do novo transporte 

público que acabou de se instalar na cidade. (Silva, R., 2001, p.60) 

A edificação dos lotes assentes na nova malha foi em grande parte entregue à 

iniciativa particular. A liberdade adjudicada foi a contrapartida para rentabilizar o plano, 

e, foi necessária, uma flexibilização das normas referentes às tipologias e à dimensão 

dos lotes. Esta autonomia traduziu-se num contraste de edifícios de dimensões, 

tipologias e aparatos divergentes (Silva, R., 2001, p.61). 

Ao longo do séc. XIX, e novamente por consequência da sucessiva e aflitiva 

conjuntura política e à fraca dinâmica económica que se sentia, Lisboa continuou um 

tímido processo de industrialização comparativamente ao que se verificava no 

contexto da expansão geral das cidades europeias, que neste período se debruçam 

numa “industrialização selvagem” (Fernandes, 1991, p. 117) dos seus tecidos urbanos. 

O atraso da absorção, por parte de Portugal, das influências externas remetentes da 

revolução industrial60, que já fermentava por sua vez em Inglaterra desde meados do 

séc. XVIII, deve-se nomeadamente dessa sequência de crises políticas, e à 

instabilidade daí decorrente. 

Mesmo assim ao longo do séc. XIX, destaca-se favoravelmente em Lisboa, o 

desenvolvimento de áreas fabris, sobretudo em Alcântara e Chelas, que foram por sua 

vez pouco a pouco, um sistema gerador de novos bairros ao longo dos vales 

adjacentes, num movimento agregador de um “proletariado urbano” (Fernandes, 1991, 

p. 117), e, cujos desenvolvimentos apressaram – nomeadamente por via desses 

maiores ritmos de crescimento das áreas urbana e industrial, verificados durante as 

décadas finais de oitocentos – o desenvolvimento de ligações rodoviárias rápidas com 

os arredores da cidade. 

Acompanhando esse movimento desordenado e excessivo […] abrem-se novos 

horizontes ao capitalismo, à indústria e ao comércio. A mais forte densidade da 

população, cria uma maior eficiência nestas actividades. […] Uma das exigências mais 
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 Nome atribuído a um processo iniciado por volta da década de 60 do séc. XVIII, e que teve base nos 
pensadores e nas reformas liberais do sistema politico e económico Inglês, que aliado à progressão dos 
ideias liberais nas sociedades europeias, deu origem a uma transformação do modelo de produção e 
acelerou espontaneamente o investimento em novas possibilidades de capital. A importância, primeiro do 
desenvolvimento de um novo método de produção de cilindros de ferro por John Wilkinson, e depois, da 
invenção da máquina a vapor por James Watt, revolucionou na sua primeira fase a indústria têxtil, e teve 
depois consequência directa no desenvolvimento dos principais activos da sociedade do séc. XIX – como 
a rede ferroviária ou o barco a vapor. 
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prementes nesta altura, tem sido a de obter transportes rápidos e fáceis, encurtando as 

distâncias e colocando, cada qual, mais perto da sua casa e dos lugares de trabalho, 

no decorrer do dia, pela flexibilidade de meios de condução, forma de acesso e 

qualidade de serviço. (Gomes, 1960, p. 8) 

O desenvolvimento urbano geral da cidade durante o século XIX, principalmente na 

sua segunda metade, revela Lisboa enquanto capital e como destaque em Portugal, 

no âmbito da adaptação da urbe aos valores das sociedades do séc. XIX. Os valores 

mercantilistas de setecentos; e a tradição que foi núcleo no desenvolvimento das 

cidades e colónias portuguesas ao longo dos últimos séculos – com as suas 

premissas de urbe marinheira, foram suplantados pela crescente dinâmica capitalista e 

liberal que inevitavelmente moldava os valores da sociedade moderna, consequência 

de uma Europa de tendência industrial. Estruturando as suas prioridades de 

desenvolvimento num padrão de expansão funcionalista, a urbe foi planeada e 

reticulada com preocupação na expansão e adaptação da rede viária aos novos 

transportes férreos, e posteriormente aos veículos “eléctricos” (Fernandes, 1991, p. 

118). 

2.5. DEMOGRAFIA E SOCIEDADE NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

A cidade aumenta, rompe por todos os lados, engrandece-se mesmo antes de ser 

Capital. […] A Cidade não se continha nos muros da Cerca Fernandina, que teve um 

duplo papel de assegurar o primeiro grande desenvolvimento da Cidade, conservar e 

consolidar a independência. A expansão da Cidade fazia-se metodicamente, pela 

margem fora do Rio e muralha à sua beira. Durante o Século XVII, o desenvolvimento, 

em extensão, continua. E o avanço para Norte, só muito mais tarde se ia dar. 

Promoveu-o principalmente o Terramoto, a primeira explosão da Cidade. O 

desenvolvimento urbano até aí marcara-se apenas ao longo das estradas e caminhos 

de arrabalde, pelas linhas dos vales e das cumeadas, que mantinham uma notável 

supremacia, em relação às modernas vias de comunicação. A expansão da Cidade, 

que a obra de Pombal acelerou, prosseguiu sem sistematização aparente, fazendo 

convergir a população para a nova Baixa, zona central por excelência. Lisboa, passou 

o resto do Século XVIII, a recompor a sua fisionomia. Mas só em meados do Século 

XIX, tal movimento lançou a construção de bairros que permitiram o alojamento da 

população, em constante aumento, a transbordar para os arredores. (Gomes, 1960, p. 

6-7) 

Contextualizar a densidade populacional em Lisboa entre finais do séc. XIX e o 

primeiro quartel do séc. XX beneficia, naturalmente, de uma análise comparativa sobre 

a evolução demográfica em Portugal continental durante os períodos antecedentes, e 

até mesmo, de uma comparação gradual com as principais potências europeias 

vizinhas. Admitindo que, o território nacional na Península Ibérica sofreu muito poucas 
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alterações desde finais do séc. XIII, “o número de habitantes que o tem habitado, 

esse, variou, e as suas variações são necessariamente a primeira abordagem à 

compreensão global deste povo” (Godinho, 1971, p. 11). 

Considerando que no apogeu do império português, durante o séc. XVI, período entre 

o qual Portugal se torna na primeira potência marítima do globo, o volume demográfico 

fica um pouco abaixo de 1.500.000 – com a cidade de Lisboa dentro do valor de 70 mil 

habitantes – é possível contextualizar o balanço populacional relativamente aos países 

mais próximos, durante o mesmo período, e com incidência na diferença entre a 

dimensão territorial dos mesmos. Assim, ainda durante o séc. XVI, em Espanha o 

número de habitantes é de 7 milhões, em França é de 14 milhões, e em Inglaterra de 3 

milhões (Godinho, 1971, p. 12-13). 

A evolução do rácio, comparativamente a esses países, já em inícios do séc. XVIII, 

observava uma melhoria, embora constatando ainda uma evidente disparidade entre 

os números. Portugal havia observado um acréscimo na sua população na ordem dos 

700 mil habitantes, actualizando para o valor de 2.100.000, e simultaneamente em 

Espanha, os valores incrementaram para os quase 8 milhões. Permite a comparação 

destes números, acompanhar a tendência e a divergência entre ambos os países – 

embora com uma mais expressiva percentagem de crescimento populacional em 

Portugal – durante o período de confronto entre ambos, correspondente ao processo 

da Restauração da Independência portuguesa, iniciado em 1640. Comparativamente, 

em França e Inglaterra, os números subiram para os 19 milhões e 6 milhões 

respectivamente (Godinho, 1971, p. 13). 

A análise do século de oitocentos acrescenta variantes, que destacadamente, 

acentuaram a diferença entre alguns países da Europa. A Revolução Industrial coloca 

a Inglaterra num patamar bastante favorável relativamente a Portugal – que contava 

por altura de meados do século, com cerca de 3 milhões de habitantes – acelerando 

uma tendência já verificada há um século. A revolução da economia britânica, a favor 

das novas possibilidades da máquina-a-vapor, é a principal causa desse fenómeno. 

Igualmente, a Revolução Francesa marca a transposição e queda do antigo regime 

absolutista, um movimento que se começa a alastrar pela Europa. Nesses termos, a 

evolução da população francesa manteve-se estável, atingindo o valor de 28 milhões 

de habitantes. A Espanha por sua vez atingia a marca dos 10 milhões e meio 

(Godinho, 1971, p. 13). 
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A análise dos valores à entrada do séc. XX permite a convergência e a concordância, 

com as elações retiradas dos dados provenientes do decorrer do séc. XIX. A segunda 

Revolução Industrial61, e o modelo absolutista já inexistente no contexto europeu, 

anexam à tendência expansionista que se tem verificado nos séculos volvidos. 

Portugal continental alcança um volume demográfico na ordem dos 5 milhões de 

habitantes, comparativamente aos 18.500.000 verificados em Espanha; a França 

atinge os 38.500.000, e a Inglaterra regista um aumento significativo, 

comparativamente há um século, atingindo os 37 milhões de habitantes (Godinho, 

1971, p. 13-14). 

Interessa acrescentar a esta análise, que a tendência para a concentração da 

população nas grandes áreas metrópoles em Portugal, e o forte contraste entre a 

densidade litoral e interior, tornava-se já bastante manifesta durante o séc. XIX. 

Assim, as zonas metropolitanas das duas grandes cidades costeiras crescem, 

absorvendo a população das zonas interiores […] conjuntamente, as áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto correspondiam em 1900 a 16% da população de 

Portugal Continental; […] (Feijó et al., 2002, p. 76) 

Nas palavras de Vitorino Godinho, em meados desse século, “um terço da área do 

país, abrangendo os distritos de Braga, Viana, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria e 

Lisboa, pesam com 62,5% da população total – quase dois terços: enquanto à maior 

extensão do território metropolitano – os outros 2/3 – isto é, terras ao sul do Tejo e 

interior ao norte, cabem tão só 37,5% dos habitantes.” (1971, p. 16)  

Ainda dados relativos a 1885, quantificam os valores da área de Lisboa, que cercada 

por nova estrada da circunvalação atinge os 8,250 hectares. Já em princípio do séc. 

XIX atribuem-se a Lisboa um total de 200 000 habitantes. Valor que no início do séc. 

XX alcançava os 400 000, e seguiria até meados do século, essa tendência de 

crescimento62, situando-se na ordem dos 800 mil residentes segundo os dados do 

recenseamento de Dezembro de 1950 (Costa, 1951, p. 29). 

Interessa aqui valorizar a articulação entre uma nova arquitectura e um novo 

urbanismo, e entre uma nova forma de pensar a cidade e de construir a cidade, 
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 Considerada entre um período correspondente entre a segunda metade do século XIX e meados do 
séc. XX. Identifica-se principalmente à luz de desenvolvimentos da eléctrica, do aço e do petróleo; no 
aperfeiçoamento dos meios de produção que permitiriam a produção em massa; e nos meios de 
locomoção, em que se inclui a deslocação aérea. 
62

 Com excepção entre 1911 e 1920, por motivos vários como a intervenção portuguesa na Primeira 
Guerra Mundial, a gripe pneumónica e a corrente emigratória pós advento da República. (Schwalbach, 
1953, p. 5) 
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enquanto motivos exigíveis para resolver as necessidades urbanas de uma Lisboa 

ainda capital de um Império, à semelhança do que se sucedia nas grandes cidades 

das potências europeias dominantes. 

2.5.1. A CIDADE ENQUANTO REFLEXO DA SOCIEDADE 

Hoje e cada vez mais Lisboa é policêntrica. Cada grande aglomerado de casas dentro 

da urbe, cada grande bairro possui elementos de vida própria e o advento e expansão 

dos táxis acentuou essa descentralização, levando uma parte importante da população 

de Lisboa a viver em áreas extra-urbanas […] (Costa, 1951, p. 28) 

A tendência de crescimento da população portuguesa manteve-se em inícios do séc. 

XX, nomeadamente em Lisboa, vigorosa sob os novos padrões e valores emergentes 

desse modelo capitalista e liberalista que se alastrava pela Europa. Embora, e mesmo 

com referência à recuperação e desenvolvimento de novas áreas fabris, verificada já 

com maior expressividade partindo do séc. XIX, era ainda assim de destacar, o 

“carácter incipiente da indústria portuguesa” (Almeida, C. et al., 1970, p. 115). 

Houve em Portugal, nos diferentes espectros de tempo e de desenvolvimento das 

correntes económicas, defensores e críticos desses divergentes domínios relevantes 

ao desenvolvimento das nações. E, considera-se que – embora em finais do séc. XIX, 

a agricultura representa-se acima dos 75% da formação de rendimento nacional63, ou 

ainda que, durante o séc. XVI e com a experiência do grande império marítimo 

português, Portugal tivesse fruído de grande vantagem monopolista no comércio com 

outros reinos – em nenhum momento da sua história, abrangendo até inícios do séc. 

XX – Portugal se assumiu como reino ou nação de carácter assumidamente agrícola, 

manufactureira ou mercantil na base da sua gestão estratégica de desenvolvimento 

interno, na ligação com as suas colónias e na relação comercial com outros países 

(Godinho, 1971, p. 112). 

Sempre, na nossa história, os movimentos industrializadores se deram no seguimento 

de crises comerciais profundas, e portanto em períodos de baixa prolongada de preços. 

Assim acontecera com a política pombalina no terceiro quartel do séc. XVIII. A 

recuperação vinha geralmente travar esse esforço de industrialização, que assim não 

chegava a afundar sólidas raízes. (Godinho, 1971, p. 118) 
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 Contra o rendimento proveniente da produção industrial, do comércio e da banca, por ordem de 
incidência. Destacando o relevo das transacções mercantis versus a do produto industrial. (Godinho, 
1971, p. 124) 
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O apelo à conversão assumida para uma política de desenvolvimento económico de 

doutrina industrialista, e no seguimento do progresso apreensível em outros países 

europeus como a Inglaterra, era já defendida em Portugal no início do séc. XIX pelo 

economista Açúrcio das Neves, incitado pelas políticas do fomento industrial 

desenvolvidas pelo Marquês de Pombal durante o séc. XVIII, e simultaneamente, já 

sob o esclarecimento das mais recentes teorias económicas emergentes, como as de 

Adam Smith64. 

Os defensores dessa doutrina industrialista liberal, convergiam os seus ideais na 

valorização da mão-de-obra, em contrapartida à exclusiva valorização da terra 

enquanto origem prioritária da produção de riqueza; na abolição das principais 

reminiscências políticas constrangedoras a esse movimento65; na valorização dos 

valores inerentes ao liberalismo comercial, naturalmente adversas aos do 

mercantilismo, considerando assim o capital ao mesmo nível que a mercadoria; e 

principalmente, na insistência na difusão do maquinismo, veiculo que permitiria erguer 

a manufactura portuguesa ao nível da concorrência, aumentando a produtividade, ao 

mesmo tempo que reduzia o custo de produção, e permitiria aproveitar e transformar a 

matéria-prima nacional, sem a necessidade de intermediários estrangeiros (Godinho, 

1971, p. 112-115). 

A restruturação agrária e a modernização da base agrícola tradicional, segundo 

Vitorino Godinho, era requisito prévio a favor da posterior multiplicação de fábricas e 

de manufacturas, uma ordem que levou décadas a impor-se. Ainda assim, os 

primeiros ensaios em Portugal para a introdução da máquina-a-vapor como modelo de 

manufactura, foram consagrados ainda no primeiro quartel do séc. XIX, e seguiram 

nesse sentido uma tendência de volatilidade na seu ténue processo de padronização, 

até se assumirem novamente após a vitória do liberalismo de 1836, o que reforçou a 

teoria que o “surto de industrialização não era compatível com o antigo regime […] não 

apenas por razões políticas.” (1971, p. 119) Esta última afirmação admite um processo 

que foi apenas facilitado após a abolição dos privilégios da alta Burguesia; a extinção 

das ordens religiosas; a supressão dos encargos com dízimos e prestações; e da 
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 Smith, Adam (1723-1790) foi um economista e filósofo de origem escocesa. Considerado como o 
primeiro grande pensador do modelo económico após o advento do modelo capitalista, e cujo principal 
trabalho, publicado em 1776, dissertou pela primeira vez sobre a consciência individual do homem 
relativamente ao como das suas tarefas se englobarem no âmbito da sociedade como um todo 
(Heilbroner, 1999, p. 26). 
65

 Politicas como o proteccionismo, o direito à primogenitura e a ineficiente distribuição da propriedade 
fundiária. (Godinho, 1971, p. 113) 
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promulgação Código Civil em 1867. A partir de então Portugal deixaria de ser ““o país 

dos vínculos, comendas e bens da coroa.”” (Alexandre Herculano apud Godinho, 

1971, p.119). 

A sociedade Burguesa no seu geral – que foi a classe mais representativa dos valores 

do desenvolvimento do capital económico66 desde o movimento iluminista em Portugal 

– mesmo começando a reivindicar um estatuto de maior evidência, sob esses mesmos 

valores iluministas divulgados e estabelecidos pela estrutura mercantilista do Marquês 

de Pombal, teve de facto, ao longo do tempo, dificuldade em estabelecer-se e em 

erigir uma relação de continuidade com o seio geral da sociedade portuguesa. Esse 

atraso na própria edificação da burguesia converge simultaneamente com essa falta 

de identidade e debilidade no desenvolvimento da indústria em Portugal, 

comparativamente com outros países europeus. Défice que perdurava ainda desde o 

século XVI (Almeida, C. et al., 1970, p. 115). 

Chegou-se a formar uma burguesia, e em certos momentos pareceria que iria assumir 

papel de relevo, assim, por exemplo, em 1383-85, Mas voltou sempre a integrar-se nos 

quadros da sociedade tradicional, sem a afeiçoar em novos moldes, e a ficar 

subordinada à oligarquia latifundiária-mercantil […] (Vitorino Godinho apud Almeida, C. 

et al., 1970, p. 115) 

O desenlace social e político de expressão liberal ocorrido em 191067, que sustentou 

os seus valores na instituição de um Estado de democracia burguesa, foi culmine do 

descontentamento da maioria com a monarquia constitucional, que arrastava um 

momento de instabilidade política e social68 e estava manifestamente desabilitada de 

condições para elevar o país aos novos padrões da modernidade europeia. 

Como um pouco por toda a Europa, a crise do sistema liberal monárquico português 

amadurece desde finais do século XIX, é também ela, uma crise de desadequação das 

instituições das instituições e dos valores morais, culturais e até «científicos» que as 

legitimavam face às novas realidades de um pais e de um mundo em mudança. Novas 

realidades induzidas pelo desenvolvimento das indústrias e das cidades […], pelas 
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 Capital económico, no contexto da escola clássica da economia de Adam Smith, refere-se a um dos 
três elementos de produção de outros bens, juntamente com a terra e a mão-de-obra. E que pretende 
referir, no âmbito em que se insere, os meios de produção e manufactura pré e pós-Revolução Industrial. 
67

 Ano em que a 5 de Outubro, e fruto de um processo que culminou na formação do Partido Republicano 
Português em finais do séc. XIX, resultou na Implantação da Primeira República portuguesa. 
68

 Descontentamento reforçado em 1890 após o incidente do Ultimato Inglês, considerado um golpe à 
dignidade dos portugueses, consistiu na exigência da retirada das forças portuguesas da faixa abrangida 
entre Angola e Moçambique, territórios posteriormente integrantes do Zimbabwe, Zâmbia e Malawi. Até à 
conferência de Berlim (1884-1885) a reivindicação portuguesa em Africa era fundamentada por princípios 
históricos, partindo dessa conferência em diante, Portugal viu-se obrigado a concretizar de facto, uma 
administração efectiva dessa área reivindicada. Com a evidência da incapacidade de gerir esse território, 
os britânicos obrigaram Portugal a sujeitar-se às novas dinâmicas geoestratégicas. (Feijó et al., 2002, p. 
63-64) 
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crises e mudanças económicas e políticas internacionais […] novas realidades socias, 

económicas, políticas e ideológicas que crescentemente chocavam com o liberalismo 

oligárquico vigente. (Rosas, 2002, p. 84) 

Um momento de viragem reforçado simultaneamente pela corrente liberal, que 

manifestamente se multiplicava em Portugal já desde o séc. XIX, e se tornou 

rapidamente no mote para a “acção das camadas mais reaccionárias da burguesia, 

incapazes por razões objectivas, de aceitarem as liberdades públicas como suporte de 

uma livre concorrência69” (Almeida, C. et al., 1970, p. 116), e que culminaram por via 

da defesa desses interesses, em 1926, na instalação de um regime ditatorial70 de 

norteio corporativista – com prejuízo para os grupos empresariais emergentes71 – e de 

expressão capitalista adversa à vertente capitalista liberal. 

Apesar da dificuldade de Portugal, em se assumir como elemento estruturante do 

veículo económico europeu em inícios do séc. XX, o comportamento positivo geral da 

economia, a modernização dos meios de transporte e de comunicação, o êxodo da 

população para os grandes centros urbanos, e para Lisboa em particular – aglomerado 

populacional que procurava alargar as suas possibilidades económicas, 

comparativamente às que os sustentava nas limitações do modelo agrário72 da 

província – abriu o caminho para esse fenómeno da urbanização sucessiva e do 

crescente desenvolvimento de novos bairros. Factores que se verificavam já com 

maior expressividade contando a partir da segunda metade do séc. XIX, (Gomes, 

1960, p. 7).  

Sob essa perspectiva de crescimento, e perante a premência de novas infra-estruturas 

e do desenvolvimento desses novos “núcleos de habitações com mercados, comércio, 
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 Recusa recorrente. Ainda por altura da jura por D. João VI, da Primeira Constituição Portuguesa em 
1822, e no decorrer dessa década, já com a função das Cortes estabelecida, foi promulgada por facções 
mais moderadas a adenda que visava proteger os interesses dos burgueses proprietários rurais, 
concedendo privilégios de comercialização para a Companhia de Agricultura das Vinhas do Alto do 
Douro, proibindo a importação de bens de consumo como cereais, vinho, azeite, porcos e licores. O 
reincidente conjunto de acções a favor do domínio da alta Burguesia, por sua vez contraditórias ao 
progresso exigido pelas facções vintistas da esquerda liberal progressista, deu origem ao movimento 
liberal do Setembrismo que vigorou até à Regeneração de 1851. 
70

 Por via de um golpe militar a 28 de Maio de 1926, “epílogo quase inevitável de dezasseis anos de 
atribuladíssima aventura utópica demo-republicana, […] que, com várias nuances político-institucionais e 
sócio-económicas, se prolongaria até 25 de Abril de 1974” (Silva, Arnaldo, 2009, p. 29) 
71

 “O complexo industrial português é amplamente dominado por um número relativamente limitado de 
grandes empresas. […] Laboram as pequenas empresas em condições de difícil sobrevivência, face à 
concorrência dos grupos dominantes.” (Almeida, C. et al., 1970, p. 126) 
72

 Carlos Almeida e António Barreiro, fazem na sua obra, uma análise à evolução das capitações do 
produto bruto agrícola em meados do séc. XX, e aludindo para a crescente agudização da distância 
económica entre a classe agraria e outras classes operárias e burguesas, concluem sublinhando, a 
profunda estagnação do contributo do sector para o Produto Interno Bruto verificado até então, no 
decorrer do século. (1970, p. 99, 103-104) 
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Templos, Escolas e jardins” (Gomes, 1960, p. 8), preparados para receber a 

população sem espaço na “antiga cidade”, é justificada a criação do Ministério de 

Planificação da Cidade do Campo, na perspectiva do planeamento na distribuição da 

população.  

Simultaneamente, e na continuidade dessa simbiose entre os crescimentos social e 

urbano – contagiada tanto pelas crescentes oportunidades que atraiam a população 

para a capital, como pelas soluções viabilizadas através dos novos progressos 

tecnológicos – a instalação da rede de tracção eléctrica em Lisboa por volta de 1901, 

alterou significativamente a compreensão e a escala imagética da cidade de Lisboa 

por parte dos seus habitantes. A rapidez e crescente frequência trazida por este meio 

de mobilização contribuiu para resolver com maior facilidade a questão da implantação 

e distribuição periférica, “ onde se encontrava mais espaço, mais ar, e melhores casas 

que na Baixa” (Costa, 1951, p. 28). 

A esse mesmo fenómeno anexa-se – e admite-se a influência desse simultaneamente 

– o processo de descentralização do centro lisboeta ainda no início do séc. XX. A 

redução do número de residentes na Baixa e no Chiado, inicialmente acentuada pela 

maior procura de casas para escritórios, consultórios e comércio, que desalojava já 

muitos moradores, teve posteriormente consequência, no processo de 

desenvolvimento do comércio nos bairros periféricos. A tendência da movimentação 

populacional para os mais recentes desenvolvimentos urbanos da cidade, atraiu para 

esses não só o comércio, mas igualmente a prestação de serviços, os cinemas e os 

consultórios médicos, que preferiam “sem risco de perder a clientela, instalar-se nos 

novos arruamentos a que conduz a Avenida” (Costa, 1951, p. 28). 

Concluindo, a questão aqui equacionada sobre a dificuldade na emergência de uma 

classe social em se destacar como meio dinamizador da arquitectura em Portugal, 

enquadrada por sua vez na incapacidade da própria emergência nacional em romper 

com os défices económicos, políticos e sociais que advém dessa persistente 

insuficiência verificada ainda desde o séc. XVIII – tanto no planeamento, como na 

estruturação das políticas de desenvolvimento e gestão de Portugal –, revelar-se-á 

uma condicionante no prolongamento do desenvolvimento da cidade no ponto de vista 

da arquitectura a partir do séc. XX.  

A extensão do plano de Lisboa, planeada na sua vertente urbana de modo a 

responder ao contínuo crescimento da população na capital – principal motivo para o 
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desenvolvimento da malha para fora dos antigos limites –, não tendo sido devidamente 

acompanhado por uma sociedade com sustentabilidade financeira que a suportasse, 

falhou no âmbito da qualidade da arquitectura, sob o risco da não rentabilização desse 

plano. Faltou consequentemente pela insuficiência da intervenção de arquitectos 

qualificados, e resultou no progressivo declínio na qualidade geral da malha edificada, 

a favor de edifícios de iniciativa camarária entregues à iniciativa particular. 

Factor agravado pela «nunca» emergente classe burguesa, fonte da encomenda 

passível de admitir os valores emergentes da arquitectura dignificante da cidade como 

seguimento dos ideais do Plano de Haussmann, e dos principais planos que se 

desenvolviam sobre as perspectivas das sociedades emergentes das grandes cidades 

europeias.  

Esse princípio seria igualmente fundamento principal na visão do arquitecto Miguel 

Ventura Terra, no propósito da qualificação da cidade de Lisboa, intenção sustentada 

na concepção e materialização do edifício, enquanto elemento preponderante para a 

valorização da cidade e das suas principais artérias distributivas. Um gesto intrínseco 

às próprias exigências da estratégia urbana, figurando Lisboa como cidade 

contemporânea que necessita de arquitectura contemporânea como fonte de uma 

inspiração que serviria como veículo de conciliação entre o passado e um futuro.  
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3. ARQUITECTURA E URBANISMO: ENQUADRAMENTO NA VIRAGEM PARA O 

SÉCULO XX 

3.1. A DIFUSÃO DOS ESTILOS, O CONTEXTO EUROPEU 

El «estilo» ha sido definido recentemente por J. M. Richards como la moda que cada 

generación puede reconocer como suya, y por Nikolaus Pevsner como «lo que liga los 

hechos estéticos de una época». De acuerdo con otra definición reciente, «es la 

expresión de una particular o específica visión del mundo por parte de los artistas que 

han intuido más profundamente las cualidades de la experiencia humana peculiar de su 

tiempo, y que son capaces de expressar esta experiencia en formas de pensamiento, 

ciência y tecnologia». (Collins, 1970, p. 58)
73

 

Na convergência dos elementos gerais que configuram, reconhecem, e organizam os 

diferentes estilos e as diferentes conjunturas que se verificaram antes e durante o 

desenvolvimento dessas vertentes estilísticas, é possível estabelecer uma relação 

sequencial, sobre a evolução geral da arquitectura com ênfase nos seus principais 

difusores europeus.  

Já contando a partir do séc. XII, o progresso da arquitectura em Portugal esteve 

geralmente interligado e, seguiu as tendências desses principais países difusores nas 

suas sequentes vertentes estilísticas que se alastraram pela Europa. 

Nesse intuito pretende-se estruturar, as atitudes e as conjunturas que influenciaram 

indubitavelmente os arquitectos do seu tempo, e as suas ideias de arquitectura que 

aludem às dúvidas e às imponências das reformas estruturais da sociedade 

impulsionada pelos ideais iluministas franceses. Partindo daí e desenvolvendo depois 

o tema Ventura Terra, permitir-se-á então entender a natureza ecléctica de um estilo e 

o seu valor enquanto mecanismo por excelência para construir uma cultura, uma 

arquitectura, uma cidade.  
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 O «estilo» foi recentemente definido por J. M. Richards como a moda que cada geração pode 
reconhecer como sua, e por Nikolaus Pevsner como «o que liga os feitos estéticos de uma época». De 
acordo com outra definição recente, «é a expressão de uma particular ou especifica visão do mundo por 
parte dos artistas que tenham intuído mais profundamente as qualidades da experiência humana peculiar 
do seu tempo, e que são capazes de expressar esta experiência em formas de pensamento, ciência e 
tecnologia». (Tradução nossa). 
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3.1.1. A DISCORDÂNCIA INTRODUZIDA NA LINGUAGEM NEOCLÁSSICA E A 

TRANSPOSIÇÃO PARA OS REVIVALISMOS 

No seguimento da propensão à continuada absorção das tendências europeias – e 

preparando o assunto até à posterior difusão da Art Nouveau em inícios do séc. XX –, 

a base da vertente historicista que se verificou na Europa a partir de finais do séc. 

XVIII, e posteriormente em Portugal, diz respeito a um processo desencadeado ainda 

pela ruptura social provocada pela Revolução Francesa em finais do respectivo séc. 

XVIII. A Revolução ocorrida sob o propósito da resistência contra o Antigo Regime – 

conduziu a novas ideologias sociais que suplantaram a antiga ordem das coisas, num 

período ainda nos primórdios da realidade da industrialização (Koch, 1982b, p. 8). 

E, também nas palavras de Wilfried Koch, “a ruptura provocada pela Revolução 

acarretou também graves consequências para a arte, nas décadas que precederam e 

sucederam a 1800” (1982, p.8). O mesmo autor acrescenta que, como consequência 

da destituição da Igreja e da aristocracia – por motivo dessa Revolução – da sua 

importância enquanto portadores da cultura, “a construção de igrejas deixa de ser, 

pela primeira vez, a tarefa mais importante da arquitectura, e determinante nos estilos 

arquitectónicos; o catálogo dos meios artísticos, impregnados de religião e mitologia, 

deixa de ter utilização” (1982b, p. 9), factores que apressaram o declínio da aceitação 

do barroco e do rococó enquanto estilos de gosto. 

Sobre esse motivo da redução da influência da religião a favor dos ideais iluministas, e 

ainda antes do advento da revolução social de 1789, preparada no seio dos 

intelectuais franceses; a burguesia assumia já no decorrer do século XVIII, 

simultaneamente um novo papel de público e de fonte de encomenda, e era portanto, 

uma classe determinante na formação de gosto. 

The exploration undertaken by the eighteenth century man of taste was intellectual as 

well as physical. It encouraged him to think sympathetically about cultures other than 

his own and to investigate them in the spirit of detached irony characteristic of the age 

of Enlightenment […] The eighteenth century saw the birth of archeology and, by 

beginning the systematic exploration of Greek antiquity, undermined the superiority 

which had been accorded since the Renaissance to roman architecture. (Watkin, 2000, 

p. 373)
74
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 A exploração empreendida pelo individuo de gosto do século XVIII foi tanto intelectual como física. 
Encorajou-o a pensar simpaticamente sobre outras culturas além da sua e a investigá-las no espirito 
separado de ironia característico da idade do Iluminismo […] O século XVIII assistiu ao nascimento da 
arqueologia e, ao iniciar a exploração sistemática da antiguidade Grega, minou a superioridade que havia 
sido acordada desde a Renascença relativamente à arquitectura Romana. (Tradução nossa). 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  68 

A esse motivo, que evidenciou a heterogeneidade dessas emergentes forças sociais 

no propósito de definir critérios para a criação de um novo estilo é associada a razão 

para a qual primeiramente se verificou um regresso aos cânones dessa linguagem na 

Europa, razão essa suportada por um crescente interesse na investigação e procura 

dos valores acumulados da história da arte da antiguidade clássica, tanto na sua 

difundida linguagem romana, como numa fase posterior, na sua origem grega. Com 

base no mesmo desenvolveu-se igualmente o motivo para posteriormente, e já no 

início do séc. XIX, ter sido adoptado o retorno aos antigos estilos da linguagem 

europeia no discurso da arquitectura; culminando em finais do século num movimento 

de retorno e referência aos historicismos. 

Baroque and Rococo came to an abrupt end in the middle of the eighteenth century. As 

a rule, an artistic phase that has outlived its usefulness or relevance dies out during a 

span of several decades. It is very odd that this one came to an end so suddenly. With 

more sober and ponderous empires now assuming political power, Europe returned to a 

more sober and ponderous classical architecture. There were several reasons for this. 

One was the changed atmosphere in Europe from early in the eighteenth century, 

culminating in the French Revolution of 1789, which seems to have led architects and 

their clientes to search for more permanence and authority in their buildings than the 

Baroque could provide […] It was in England and Scottland that the new fashionable 

taste was first expressed. There the architects made an early return to classicism, not at 

first to the ancient forms of the Greeks, or even of the Romans (that was to come later), 

but to the gentler interpretation by Palladio. (Nuttgens, 1997, p. 218)
75

 

A difusão da linguagem formal da antiguidade clássica no início do séc. XVIII pode ser 

ainda explicada por outras razões, inumeradas por Wilfried Koch, onde o mesmo 

considera que já desde o Renascimento, permaneceu sempre uma corrente de 

inspiração predominantemente clássica; paralelamente em Inglaterra pesa o facto das 

classes do clero, e a própria influência da Igreja na sociedade, terem sido 

miniaturizadas após a declaração do Acto de Supremacia76 no séc. XVI, facto que teve 
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 O Barroco e o Rococó chegaram a um final abrupto a meio do século XVIII. Regra geral, uma fase 
artística que ultrapassou a sua utilidade ou relevância desaparece durante um período de várias décadas. 
É bastante estranho que estes tenham atingido um fim tão abruptamente. Com impérios mais sóbrios e 
pesados a assumir agora o poder politico, a Europa regressou a uma mais sóbria e pesada arquitectura 
clássica. Existem variadas razões para isso. Uma era a mudança de atmosfera na Europa desde cedo no 
século XVIII, que culminou na Revolução Francesa de 1789, o que aparentemente levou arquitectos e 
seus clientes a procurar por maior permanência e autoridade nos seus edifícios do que o que o Barroco 
podia providenciar […] Mas o factor decisivo na quebra com o Barroco foi um novo entusiasmo que 
encontrou expressão no gosto elegante do tempo. Foi na Inglaterra e na Escócia que o novo gosto 
elegante foi primeiramente expresso. Aí os arquitectos fizeram um regresso precoce ao classicismo, não 
em primeira instância às formas antigas dos Gregos, nem mesmo às dos Romanos (isso viria 
posteriormente), mas à gentil interpretação por Palladio. (Tradução nossa). 
76

 Acto proclamado em 1534 por Henrique VIII de Inglaterra, e que sumariamente o elevava a chefe 
absoluto da Igreja Inglesa. Esse acto definiu um momento de cisão entre a nova estrutura da Igreja em 
Inglaterra e a Igreja chefiada pelo Papa, num período de alguma apreensão que perdurou e que culminou 
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consequências directas na aceitação do palladianismo de Jones77 no séc. XVII em 

detrimento do Barroco, um estilo imposto que “equivale a uma revolução na 

arquitectura inglesa em que o Renascimento influíra pouco”; Barroco que no resto da 

Europa perdeu influência a favor do racionalismo dos iluministas franceses, 

racionalismo instilado por esses em meados do séc. XVII, incentivado pelas leis da 

natureza e por uma racionalidade lógica contrária à irregularidade da vertente Barroca; 

finalmente, o mesmo autor considera outras questões, primeiramente relacionadas 

com a adopção de uma versão romântica da Antiguidade romana78 no propósito da 

sua arquitectura por parte dos teóricos da Revolução Francesa, e posteriormente 

ainda, sobre a visão de Napoleão sobre o paradigma da arte Neoclássica enquanto 

meio instaurador de pretensões imperiais (1982a, p. 262). 

At the most basic, formal level, it is not surprising that the Renaissance and Baroque 

systems should most easily be shirked in England. The classical tradition was neither as 

old there, nor did it unfold as methodically as was the case for Italy or France. There 

were no outstanding roman ruins about, and the medieval episode had been very long 

and idiosyncratic […] This sense of a history outside the roman mainstream retarded 

the general acceptance of things classical. It was not until the early seventeenth 

century, as we have discovered, that the classical language, intelligently undorstood as 

an integrated system of design, was introduced by Inigo Jones. (Kostof, 1995, p. 549)
79

 

Em perspectiva, a ponderação sobre essa atitude de influência clássica que figurou na 

Europa predominantemente a partir de 1770 até inícios do séc. XIX – momento em 

que os historicismos começaram a tomar maior preponderância –, permite avaliar que 

o processo de retorno ao âmbito das virtudes e ideologias da arquitectura da 

antiguidade, não é liberto de discordâncias, hesitações e mesmo por conturbadas 

transposições sobre novas perspectivas a favor dos antigos elementos 

arquitectónicos; nomeadamente em relação à adição de recentes descobertas 

                                                                                                                                
até ao Juramento de Supremacia em 1559 já pela Rainha Isabel I, que embora mantendo os mesmos 
poderes, reduziu a designação de “Chefe Supremo da Igreja” a “Governador Supremo da Igreja”. 
77

 Inigo Jones é exposto no decurso de duas viagens a Itália, durante o primeiro quartel do séc. XVII, ao 
classicismo de Palladio ao mesmo tempo que o Barroco romano é recusado em Inglaterra por motivos da 
cisão com a estrutura católica do Papa de Roma. A interpretação de Jones da doutrina de Palladio conclui 
em Inglaterra a ligação com o “maneirismo semigótico do estilo jacobino” (Koch, 1982, p. 75) ao mesmo 
tempo inicia um período determinante em 1620, e que predominará durante um período de 200 anos. 
78

 Incluída nos parâmetros de definição do termo «clássico» pelo autor, destacando nesse âmbito um 
sentido “mais lato” da antiguidade para além do contexto que se situa entre o estilo arcaico e o helénico 
(Koch,1982, p. 9). 
79

 Na sua base formal fundamental, não é surpreendente que os sistemas da Renascença e do Barroco 
fossem tão facilmente negligenciados em Inglaterra. A tradição clássica não era nem tão antiga, nem se 
difundiu tão metodicamente como aconteceu no caso de Itália ou da França. Não existiram quaisquer 
ruinas romanas proeminentes, e o episódio medieval havia sido bastante longo e idiossincrático […] Este 
sentido de história fora da corrente romana convencional atrasou a aceitação dos motivos clássicos. Não 
foi até inícios do século dezassete, como descobrimos, que a linguagem clássica, inteligentemente 
entendida como um sistema integrado de design, foi introduzida por Inigo Jones. (Tradução nossa). 
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estilísticas reminiscentes do classicismo grego ao âmbito da linguagem clássica já 

amplamente difundida na Europa pelo renascimento italiano.  

Greece was described in 1650 by Roland Fréart de Chambray as «the divine country». 

Claude Perrault declared that he aimed to renew architecture by reverting to the purity 

of the temples of ancient Greece, and in his tranlation of Vitruvius’s works he illustrated 

a baseless and fluted Doric column, a concept that had been illustrated also by 

Renaissance commentators, though never as accurately. But though Greek architecture 

was long regarded as the basis of all excellence, and though there were attempts to 

conjure up and explore it’s visual forms, almost nothing was known about it. It remained 

largely, a literary ideal. (Middleton et al., 1987, p. 65)
80

 

A própria classificação de alguns arquitectos enquanto figuras estruturantes do 

neoclássico, carece de fundamentação segura sobre esse propósito. Caso evidente, o 

arquitecto Robert Adam81, reconhecido como o pai dessa corrente em Inglaterra, que 

fundamentava admirar num edifício ““curvas em ascensão e descida, avanço e recuo, 

e outra diversidade de formas […] numa grande variedade de molduras ligeiras”” 

(Robert Adam apud Pevsner, 1943, p. 309). O autor Nikolaus Pevsner acrescenta 

sobre esta afirmação – contextualizando previamente sobre a falta na obra de Adam, 

de características remetentes à nobre severidade de Atenas ou à robusta virilidade de 

Roma – interpondo o caracter “extremamente revelador” da mesma, completando com 

a afirmação que nada há nessa observação “que seja característico do barroco, nem 

do palladiniano […] tão pouco se trata de algo verdadeiramente neoclássico82. Na 

verdade trata-se da definição do rococó83” (1943, p. 309). 

                                            
80

 A Grécia foi descrita em 1650 por Roland Fréart de Chambray como «o país divino». Claude Perrault 
declarou que pretendia renovar a arquitectura revertendo para a pureza dos templos da Grécia antiga, e 
na sua tradução das obras de Vitrúvio ilustrou uma coluna Dórica sem base e canelada, um conceito que 
havia também sido ilustrado por comentadores da Renascença, embora nunca tão precisamente. Mas 
embora a arquitectura Grega fosse já há bastante tempo considerada a base de toda a excelência, e 
apesar de terem existido tentativas de conjurar e de explorar as suas formas visuais, praticamente nada 
se conhecia sobre ela. Permaneceu maioritariamente, um ideal literário. (Tradução nossa). 
81

 Adam, Robert (1728-1792) arquitecto inglês reconhecido pela sua influência na difusão pela Europa dos 
motivos clássicos devido à sua iniciativa de reviver a decoração romana em estuque e à delicada 
adopção desses motivos clássicos. (Pevsner, 1943, p. 308) 
82

 O mesmo autor acrescenta porém que mesmo perante estas considerações, não é um erro considerar 
Robert Adam como um representante do neoclassicismo. Também com base nas investigações de Adam 
em Itália durante a sua juventude, e consequente publicação de um volume ilustrado com os monumentos 
da Antiguidade. Volume que contribuiu para a definir o marco inicial do neoclassicismo, contribuindo 
assim essa interposição na retórica do texto. (1943, p. 309) 
83

 Sucintamente caracterizada pelo autor como “outra versão inglesa, passageira e dissimulada, do estilo 
corrente na Europa em meados do séc. XVIII.” (1943, p. 309) 
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Uma das mais importantes obras de referência publicadas em Inglaterra no séc. XVIII 

dedicado ao estudo dos motivos clássicos, The Antiqueties of Athens84, foi preparada 

por James Stuart85 e Nicholas Revett86. Publicado o primeiro volume de quatro em 

1762, esse foi o resultado de uma expedição arqueológica promovida e financiada 

através de um clube londrino87 de indivíduos interessados em arqueologia, e por si só 

um ponto de partida, para o debate sobre a introdução do dórico enquanto elemento 

fundamentado da corrente clássica (Pevsner, 1943, p. 309). 

A obra de Stuart e Revett teve seu paralelo88 em França, embora com uma 

preponderância mais reduzida. Em 1964, a publicação de uma obra intitulada Suite de 

Plans…de trois temples …de Paestum, resultado de um trabalho de campo e medição 

dos templos Dóricos na antiga cidade grega de Pesto89 por Jacques Soufflot90 e 

Gabriel Dumont91, foi em França o catalisador para uma primeira avaliação por parte 

                                            
84

 The Antiquities of Athens Measured and Delineated by James Stuart F.R.S. and F.S.A. Nicholas Rivett, 
Painters and Architects. Volume the first. London : Printed by Jonh Haberkor. 
85

 Stuart, James (1713-1788) artista, arqueólogo e arquitecto de nacionalidade Escocesa. 
86

 Revett, Nicholas (1721-1804) arquitecto de nacionalidade Britânica. 
87

 De seu nome “Society of Diletanti” (Pevsner, 1943, p. 309). 
88

 O estudo de Stuart e Revett foi publicado em França ainda antes da publicação inglesa de 1762 por 
outro autor, Le Roi, com a obra Les Ruines de Grèce em 1758, e com base em duas propostas de estudo 
detalhadas por ambos, e publicada em Inglaterra em 1751 (Middleton et al.,1987,p. 68) 
89

 Actualmente parte integrante da comuna italiana de Capaccio, na região de Campania, sul de Itália. 
90

 Soufflot, Jacques-Germain (1713-1780) arquitecto de nacionalidade Francesa. 
91

 Dumont, Gabriel Pierre Martin (n.d.) arquitecto de nacionalidade Francesa. 

Ilustração 12 - Syon House, Londres, de Robert Adam (1762-1769). 
Vista interior, vestíbulo. ([Adaptado a partir de:] Nuttgens, 1997, p. 204) 
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de arquitectos franceses sobre as qualidades da coluna de ordem dórica (Middleton et 

al., 1987, p. 65). 

Nas palavras de Nikolaus Pevsner, até à publicação de ambas as obras, “o que até 

então, e a partir da publicação dos livros de ordens arquitectónicas no séc. XVI, se 

conhecia e empregava como dórico era a variante, muito mais esbelta, conhecida pelo 

nome de romana, se era canelada, ou toscana, se era lisa” (1943, p. 309). 

As proporções baixas e grossas do dórico grego, sem o elemento de base, chocaram 

o movimento de ordem clássica que até ai se alastrava, em particular os admiradores 

palladinianos. A absorção das suas características robustas, e a capacidade dos 

arquitectos de assumir as qualidades escultóricas da coluna dórica apenas se 

consumou em finais do séc. XVIII (Middleton et al., 1987, p. 65). 

But in the same year 1750 Cochin and Soufflot were at Paestum preparing measured 

drawings of the temples there; and Stuart and Revett were engaged in similar works at 

Athens. All over Europe there was developing an increasingly general and sustained 

interest in Classical antiquity. The study of original Greek monuments occasioned an 

attitude toward archaeology both more scientific and more passionate than that of the 

Renaissance. (Hitchcock Jr., 1970, p. 13)
92

 

Se em Inglaterra a difusão do dórico nos valores da arquitectura clássica, foi 

inicialmente retardada pela qualificação enquanto de “bárbara” por parte de alguns dos 

seus mais influentes arquitectos, o aparecimento destes livros na década de sessenta 

do séc. XVII, foi bastante preponderante na introdução da variedade mais rigorosa do 

neoclássico – o neogrego – ainda nos términos desse século. Na Alemanha, onde o 

movimento neoclássico dos séculos XVIII e XIX ficou conhecido simplesmente por 

Klassizismus93, foi Johann Winckelmann94 o principal difusor das verdadeiras 

qualidades intrínsecas da arte grega, reconhecendo-as pela sua “”nobre simplicidade e 

a sua tranquila grandeza”” (Winckelmann apud Pevsner, 1943, p. 310) na sua obra 

História de Arte Antiga, publicada em 1764, e que teve igual relevância em outros 

países da Europa para além da Alemanha.  

                                            
92

 Mas no mesmo ano de 1750 Cochin e Soufflot encontravam-se em Paestum a preparar desenhos 

cotados dos templos; e Stuart e Revett estavam ocupados com projectos semelhantes em Atenas. Em 
toda a Europa havia um crescente interesse geral e sustentado na antiguidade Clássica. O estudo dos 
monumentos Gregos originais deu origem a uma atitude a favor da arqueologia simultaneamente mais 
científica e mais impetuosa comparativamente à da Renascença. (Tradução nossa). 
93

 Tradução: Classicismo. 
94

 Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768) historiador da arte e arqueológo de nacionalidade Alemã.  
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A História de Arte Antiga de Winckelmann, não foi apenas importante nos termos da 

reclassificação do valor da arquitectura clássica grega; como foi igualmente 

preponderante na popularização da base geral estilística do classicismo. Mas ainda 

antes da sua publicação, um dos grandes catalisadores do processo de 

reconhecimento da linguagem clássica enquanto “fonte de pureza estilística e 

honestidade estrutural” foi Giovanni Piranesi95. Em um processo que estabeleceu por 

sua vez, a linguagem neoclássica formal no seio crescente dos ideais de alguns 

jovens estudantes de arquitectura franceses96 em Roma, e em meados do séc. XVIII 

(Watkin, 2000, p. 369). 

Ainda Piranesi, com a sua investigação, estabeleceu uma convergência com os 

valores imagéticos que se antecipavam em Inglaterra no séc. XVIII. Valores com base 

na preocupação sobre a imagem do desenho do edifício e do jardim simultaneamente 

e no âmbito da sua presença no meio envolvente97; e que convergiam com o motivo 

principal do movimento actualmente conhecido como pitoresco. Na tentativa em 

atribuir a reflecções iluministas do tempo uma expressão visual, desenvolveu-se a 

incidência para a poética apreciação de ruínas. A admiração pela ruina indica a 

convicção sobre a transcendência do edifício relativamente à sua função e impacto 

visual. Essa corrente de pensamento – que também Piranesi desenvolveu na sua 

investigação, e onde ponderou sobre a capacidade das ruinas em estimular o intelecto 

– reflectiu-se igualmente na imaginação ecléctica de arquitectos ingleses como Robert 

Adam98 (Watkin, 2000, p. 373). 

No entanto, a transposição e adaptação de um modelo arquitectónico que ao mesmo 

tempo que procura o retorno às inspirações nobres do antigo e a adaptação aos 

modos de vida e técnicas modernas, evidenciou a incompatibilidade entre o exterior 

“antigo” e o prolongamento do mesmo para o interior «moderno», principalmente em 

edifícios profanos e designados a funções mais complexas. O carácter ecléctico de 

alguns edifícios, evidência a opção de alguns arquitectos, em considerar a adaptação 

                                            
95

 Piranesi, Giovanni Battista (1720-1778) foi um arqueólogo, humanista, gravurista e arquitecto italiano. 
96

 A linguagem internacional do neoclassicismo foi, segundo as palavras de David Watkin, estabelecida na 
Academia Francesa em Roma em 1740, por alunos franceses bolsistas, que havia ganho o Grand Prix 
enquanto estudantes da Academia em Paris. O trabalho desenvolvido por esses estudantes rejeitou o 
movimento ornamentado do barroco a favor da linguagem «pura» do classicismo. Se esse trabalho 
desenvolvido, começou por abranger inicialmente apenas pequenos projectos para eventos, estabeleceu-
se rapidamente o motivo para estes se envolverem na construção de edifícios públicos e planos de 
complexidade superior. (2000, p. 369) 
97

 O termo «envolvente» transcende, no âmbito da arquitectura, a questão da presença física em um local 
rural ou urbano, consciencializando simultaneamente a sua presença e enquadramento histórico. 
98

 Adam, Robert (1728-1792) foi um arquitecto britânico de origem escocesa.  
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– ao invés da imitação – do interior às características de utilização moderna como uma 

virtude; ao invés de sujeitar o edifício ao “cânon formal antigo” de “aspecto frio e 

desabitado” (Koch, 1982b, p. 11). Por outro lado o arquitecto Karl Schinkel99 consegue 

pela primeira vez, na leitura de Wilfried Koch, organizar a pouco flexível forma cúbica, 

em partes harmoniosas e simultaneamente funcionais, no projecto original para o 

Teatro de Berlin100 já no decorrer do séc. XIX (1982b, p. 11). 

A inclinação para o sentimentalismo e o gosto pelas qualidades do passado, 

correspondeu igualmente a outras tendências revivalistas da história da arquitectura 

para além do modelo clássico, e não necessariamente numa perspectiva sequencial. 

Ainda durante o período do Rococó e do Barroco inglês, tinham-se já verificado 

algumas imitações isoladas do estilo gótico. E a posterior influência crescente do 

romantismo no início do séc. XIX viria a reforça essas tendências neogóticas em 

outros países da Europa ao mesmo tempo que a linguagem clássica se desajustava 

dos emergentes padrões da sociedade. Mas, no termo geral dos revivalismos que 

engloba tanto o neoclássico como nomeadamente os posteriores historicismos, o 

cherne base da inclinação para esses revivalismos, não é exclusivamente baseada no 

sentido estético, mas acompanha a expressão de veneração pela história patriótica, e 

apresenta os traços característicos de uma consciencialização religiosa e social (Koch, 

1982b, p. 11-12). 

Contextualizando a afirmação anterior, é possível de afirmar que em Inglaterra – 

mesmo após o período de transição do séc. XVI – o gótico, profundamente enraizado 

no panorama da arquitectura inglesa, não havia realmente desaparecido, 

permanecendo insistentemente o desenvolvimento de novas obras remetentes a esse 

estilo ainda antes de 1700, nomeadamente na província. Nesse contexto, um 

neogótico já consciente de si mesmo surge espontaneamente em finais do século XVI 

em Londres, em edifícios públicos e profanos. O arquitecto inglês Sir Christopher 

Wren101, responsável por algumas igrejas de formas góticas em Londres, argumentava 

ainda no séc. XVII algumas ideias precursoras dos argumentos correntes nos séculos 

XVIII e XIX (Pevsner, 1943, p. 306). 
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 Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841) pintor, urbanista e arquitecto neoclássico nascido na Prússia. 
100

 Inaugurado em 1821, e conhecido como Berliner Schauspielhaus. Severamente danificado durante a 
segunda grande guerra. Foi posteriormente fielmente reconstruido com base nos desenhos de 
arquitectura originais de Karl Schinkel. 
101

 Wren, Sir Christopher (1632-1723) foi reconhecido arquitecto para além de anatomista, astrónomo, 
geómetra e matemático de nacionalidade inglesa. 
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Em França, Jacques Soufflot, um dos mais proeminentes arquitectos do 

neoclassicismo foi responsável pela construção da Igreja de Sainte-Geneviève102 entre 

1755 e 1792. Seria essa a sua obra mais reconhecida. No entanto esse edifício 

reivindicou o interesse de Soufflot sobre o que se passava em Inglaterra103 e sobre a 

obra de Wren104. A igreja de Sainte-Geneviève caracteriza-se por uma planta em cruz 

grega não inscrita, com quatro cúpulas baixas que se desenvolvem ao longo dos seus 

quatro braços, e no momento de cruzamento deste ergue-se a grande cúpula principal. 

 

Ilustração 13 - St. Paul’s Cathedral, de Sir 
Christopher Wren. ([Adaptado a partir de:] 
Nuttgens, 1997, p. 215) 

 

Ilustração 14 - Igreja de Sainte-Geneviève, de Jacques Germain Soufflot, actual 
Panthéon de Paris. ([Adaptado a partir de:] Nuttgens, 1997, p. 223) 

O que caracteriza a afirmação sobre o interesse de Soufflot nos motivos provenientes 

do traço de Wren foi a solução escolhida pelo primeiro para o sistema de apoio das 

cúpulas de Sainte-Geneviève. Num edifício que remete as suas características ao 

estilo neoclássico, o arquitecto escolheu utilizar “delgados pilares triangulares com 

colunas adossadas105” para suportar a cúpula central e “colunas com entablamentos 

rectilíneos” no suporte das restantes cúpulas (Pevsner, 1943, p. 316). A configuração 

do sistema de suporte interior, com características que propõem a continuidade 

espacial do espaço gótico inversamente à “vontade estática e corpórea dos valores 

clássicos” – na leitura de Bruno Zevi – resulta na Igreja de Sainte-Geniviève como um 
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 Actualmente é designado como Panthéon e está adaptado a mausoléu. Panteão Nacional de França. 
103

 Soufflot havia ainda em 1741, intervencionado em uma conferência sobre arquitectura gótica. Ainda 
antes da sua viagem a Itália no propósito de medir os templos de Pesto. 
104

 Neste caso em particular na sua obra St. Paul’s Cathedral em Londres, reformada após o grande 
incêndio de 1666 e concluída em 1677. De características neogóticas. 
105

 Coluna adossada “a que está em parte embutida no muro vertical, junto à qual está colocada; pode ser 
apenas uma meia-coluna; coluna parcialmente integrada numa parede ou num pilar que faz corpo com a 
alvenaria.” (Silva, J. et al., 2005, p. 102) 
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exemplo de meio-termo entre a estrutura maciça da antiguidade e a estrutura leve do 

neogótico. E nas palavras de Pevsner, “a solução de Soufflot corresponde de modo 

convincente ao que Robert Adam começava a empreender em Inglaterra pela mesma 

época106” (1943, p. 316). 

Se em Inglaterra se manteve a tradição continuada pelo movimento do revivalismo 

Gótico, ainda em meados do séc. XVIII, e que acompanhou a difusão mais acentuada 

do neoclássico na Europa no respectivo período, a partir do século XIX esse 

movimento ganhou maior popularidade nos adjacentes países europeus. A amplitude 

do historicismo revelou-se também para além do interesse nos padrões góticos, 

estendendo-se até variações do neo-romântico na Alemanha107, abrangendo também 

o neo-renascimento iniciado em França por volta de 1830, assim como o neobarroco e 

ainda reminiscências dos estilos bizantinos e árabes (Koch, 1982b, p. 17). 

A tradição racional no entanto instituída em França promoveu de qualquer modo, um 

elemento de estabilidade cultural em um período de ríspida mudança política, que aí 

decorria no início do séc. XIX. A educação pública de arquitectura que foi 

significativamente favorecida sob os valores intelectuais e visuais da École des Beaux-

Arts que, estabelecida em 1819108, constituía um sistema educacional de arquitectura 

que propiciou a que França se tornasse num dos centros naturais para o debate 

intelectual durante os séculos XVIII e XIX; simultaneamente contribuiu para a 

continuidade da difusão da corrente neoclássica, ao mesmo tempo que prolongou 

essa mesma tratadística racional à extensão à linguagem do neogótico (Watkin, 2000, 

p. 439). 

Ainda quanto à vertente neoclássica, entre as décadas de 20 a 40 do séc. XIX, 

assistiu-se a uma maior vulgarização da linguagem grega. Com neogrego suprimiram-

se todos os elementos de fantasia no que remete à imitação da antiguidade. 

Destacando que esse momento mais puro da reprodução clássica, se deu ainda num 

momento em que esse discurso romântico se difundia prosaicamente na linguagem da 

Idade Média. (Pevsner, 1943, 328). 
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 O autor acrescenta porém que embora a natureza do rococó clássico da arquitectura de Robert Adam, 
se orienta-se segundo uma ordem intuitiva, relativamente a Soufflot, este debruçava-se sobre ideias 
“preconcebidas de uma teoria”, reflexo no seguimento de tendências barrocas inglesas. (1943, p.310-317) 
107

 Que começou com Karl Schinkel, com a aplicação do «estilo do arco de volta inteira», uma variante 
alemã do neo-românico e que por sua vez imita modelos bizantinos, românicos, italianos e do 
Renascimento italiano (Koch, 1982b, p. 17) 
108

 Estabelecida nesse ano como sucessora da escola de arquitectura conduzida pela Académie Royale 
d’Architecture, fundada em 1671 e dissolvida em 1793 pela Convenção Nacional francesa. 
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The great architects of the second generation of the Age of Romancism who appear just 

before 1800 were primarily supporters of the Classical Revival […] The continually 

increasing flood of publications filled with drawings of Classical monuments gave no 

excuse for ignorance. In general, however, the architects of even the developed 

Classical Revival were far less exageratedly correct than they professed to be. They 

sought moreover in the work of antiquity more than temples to copy. Desiring to find 

other models than the peristyles of the Classical orders in Roman and even in Greek 

remains they were forced to invent much that never existed. Imaginary archeology […] 

justified much experimentation and even much rationalism for which there was really no 

ancient precedent. (Hitchcock Jr., 1970, p. 16)
109

 

A manifesta tensão entre o neoclássico e os emergentes historicismos, que se 

acentuavam sobre a crescente expressividade dos ideais do romantismo, 

condicionava já a reserva na continuidade da atitude neoclássica. O emergente 

descrédito na arquitectura investida nos padrões racionais clássicos, foi ainda 

marcado pelo desenrolar do processo de forte circunstância política e social da 

Restauração110 no decorrer do séc. XIX. Para isso contribuíram não só os valores 

implícitos nos ideais do liberalismo e do romantismo, adversas à associação do estilo 

clássico às estruturas monárquicas e imperialistas; como a crescente 

consciencialização sobre as potencialidades das novas técnicas da engenharia; e a 

crescente perspectiva do edifico enquanto veículo que abrange as necessidades de 

uma nova sociedade estratificada. 

Mesmo assim, e em um ponto da história da arquitectura, em que se encontrava 

implícito na mesma, toda a expressão do clássico, gótico, italianizante e inglês antigo, 

interessa também acrescentar a visão por parte dos pensadores da época sobre a 

virtude do historicismo relativamente à inépcia da variante neoclássica, que não é 

reconhecida como uma confusão dos conceitos, em referência ao primeiro; e, que não 

se confunde com “a falta de imaginação criadora, mas antes como sinal de respeito 

pela história, e como símbolo de determinadas atitudes intelectuais” (Koch, 1982b, p. 

17) em comparação com o último. 

                                            
109

 Os grandes arquitectos da segunda geração da Idade do Romantismo que aparecem pouco antes de 
1800 eram maioritariamente apoiantes do Revivalismo Classicista […] A contínua enchente crescente de 
publicações completas de desenhos de monumentos Clássicos, não permitiam desculpa à ignorância. No 
entanto, e de modo geral, os arquitectos mesmo da fase mais desenvolvida do Revivalismo Clássico, 
eram de longe menos correctos do que o que professavam ser. Estes procuravam além disso, no trabalho 
da antiguidade, mais do que templos para copiar. Ambicionando encontrar outros modelos além dos 
peristilos

109
 das ordens Clássicas nas reminiscências Romanas, e até mesmo nas Gregas, eles foram 

forçados a inventar muito do que nunca existiu. Arqueologia imaginária […] justificou muita 
experimentação e mesmo muito racionalismo para o qual não existia muito precedente na antiguidade. 
(Tradução nossa). 
110

 A Restauração da Europa foi um processo que se estendeu entre 1815 e 1849 incentivado pelo 
congresso de Viena, no âmbito de restaurar a Europa a favor do regime monárquico e contra as 
imposições das facções revolucionárias do liberalismo e do socialismo. 
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Mas nesta altura as características nacionais, que se evidenciam com a importância 

concedida à técnica da engenharia, às instalações sanitárias e aos serviços em geral, 

começam a destacar-se. O ambiente ideológico que corresponde ao severo neogrego é 

o do iluminismo liberal das classes cultas do princípio do século XIX, o espirito de 

Goethe
111

, ou seja o espirito que fundou os nossos primeiro museus públicos, galerias 

de arte e os primeiros teatros nacionais, e ao qual se deve a reorganização e 

ampliação do ensino. Quanto à corrente gótica, o seu desenvolvimento está 

relacionado com o advento do romantismo […] Para a geração que se seguiu, a Idade 

Média chegou a simbolizar o ideal da civilização cristã. (Pevsner, 1943, p. 330) 

No entanto, complementa-se com a perspectiva dos pensadores da época, assumindo 

que mesmo perante o desinteresse mostrado pela conquista neoclássica sob a 

perspectiva da arquitectura, o reconhecimento do seu fundamento no planeamento 

das cidades foi meritamente inverso. Sob os mesmos valores emergentes do 

pensamento iluminista, emergem as qualidades intrínsecas ao planeamento urbano 

que se verificou tanto no séc. XVIII em Inglaterra – e no próprio exemplo da 

reconstrução Lisboa – como posteriormente nos planeamentos urbanos do séc. XIX 

(Watkin, 2000, p. 434). 

Ainda em 1749, Voltaire112 publicara uma dissertação intitulada The embellishments of 

Paris, na qual propunha uma cidade mais salubre, conveniente e funcional. Essa obra 

serviu de base e foi continuada por outros arquitectos franceses, o que desenvolveu 

no âmbito do urbanismo, algumas das base sobre o método de planeamento urbano 

moderno113 (Watkin, 2000, p. 434). 

A imagética imponente instaurada no planeamento das cidades do século XVIII, 

convergiu assim no séc. XIX no âmbito da cidade francesa, primeiro por Napoleão com 

os seus dominantes pórticos a encerrar vistas, e posteriormente com o plano de 

Haussmann, que desenhou grandes avenidas radiais partindo desses mesmo 

monumentos; em Inglaterra a tradição do pitoresco manteve-se no âmbito do 

planeamento da cidade; em Espanha, Ildefons Cerdà114 planeou em meados do século 

a expansão de Barcelona; e na Alemanha a tradição do idealismo real perdurou sob a 

                                            
111

 Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) foi um escritor e estadista alemão, que sob o seu interesse 
no campo da arquitectura, era devoto ao sentido racional do neoclássico em contraste como o seu 
interesse e opinião no propósito da nova sociedade onde era expressamente apologista da expressão 
individual romântica. 
112

 Arouet, François-Marie (1694-1778) conhecido pelo pseudónimo Voltaire, foi um escritor, historiador e 
filósofo iluminista francês. 
113

 Exemplo a obra Mémoires sur les objects les plus importans de l’architecture publicada em 1769, 
Paris. Obra do arquitecto francês Pierre Patte (1723-1814), e na qual foi pioneiro na utilização do termo 
“master plan” no sentido do significado moderno (Watkin, 2000, p. 435). 
114

 Sunyer, Ildefons Cerdà i (1815-1876) urbanista e político de origem catalã. Foi o primeiro a utilizar o 
termo «urbanização» no âmbito do planeamento urbano através da sua influente obra Teoría General de 
la Urbanización, publicada em 1867. 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  79 

expressão de virtude cívica no âmbito do iluminismo, também sob o traço de Schinkel 

(Watkin, 2000, p. 531). 

But beyond all this, the new burgoise government had to face an unprecedent 

subversion of the environmental pattern of their lands […] Meanwhile, some of the old 

cities experienced an industry-related crowding that doubled or tripled their populations 

in a matter of a decade or so, […] with architects uninterested in tackling a messy affair 

of ever worsening dimensions, two kinds of people took over the challenge of 

redressing the deterioration of the environment, both built and natural. First, there were 

the administrative class and legislators […] the refomers made up the second group, 

and their thinking was utopian, How could industry be humanized? How could model 

communities be set up as an alternative to the existing chaos of towns? (Kostof, 1995, 

p. 579-580)
115

 

Ainda assim esta continuidade proveniente do séc. XVIII foi ameaçada por um 

exponencial aumento da população europeia à entrada do séc. XIX, o que teve 

consequência no planeamento das cidades, consequência que perdura até aos dias 

de hoje, e que nessa altura tornou obsoletos alguns dos arranjos e modelos existentes 

no âmbito comercial, industrial e administrativo, que rapidamente se tornaram 

desadequados116. 

  

                                            
115

 Mas para além de tudo isto, o novo governo burguês teve que enfrentar uma subversão sem 
precedente do padrão ambiental das suas terras […] Simultaneamente, algumas das antigas cidades 
experimentaram uma aglomeração populacional relacionada com a indústria que duplicou ou triplicou as 
suas populações em uma questão de aproximadamente uma década, […] com os arquitectos 
desinteressados em abordar o estado caótico de tendência gravosa, dois tipos de indivíduos assumiram o 
desafio de emendar o estado de deterioração do meio envolvente, tanto construído como natural. 
Primeiro, haviam as classes administrativas, legisladores, e os órgãos executivos de cidades e países […] 
o segundo grupo era formado pelos reformadores, de visão utópica. Como poderia a indústria ser 
humanizada? Como poderiam comunidades-modelo ser estabelecidas como alternativa ao existente caos 
das vilas e cidades? (Tradução nossa). 
116

 Este motivo contribuiu igualmente como mote para uma reacção mais manifesta por parte de algumas 
individualidades. Com enfase para Robert Owen

116
 e as suas experiências utópicas, ainda em inícios do 

século XIX, com o modelo industrial
116

 da vila de New Lanark na Escócia, e posteriormente com New 
Harmony, em Indiana, nos Estado Unidos da América; para Ledoux

116
, e a sua proposta da cidade ideal 

de Chaux
116

; também Charles Fourier
116

, que influenciado por Ledoux desenvolveu a sua proposta para o 
Falanstério

116
; e por fim, e já no limite da transição para o século XX, Ebenezer Howard

116
 e a sua 

iniciativa no medrio do movimento igualmente utópico da cidade-jardim
116

, movimento que teve 
repercussões mais significativas já no decorrer do séc. XX (Watkin, p. 532). 
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3.1.2. A EMERGÊNCIA NA ARQUITECTURA DO SÉCULO XIX 

Uno de los fenómenos más curiosos e importantes a mediados del siglo XIX era la 

insistente y extendida exigencia de una nueva arquitectura, que llegó a su punto 

culminante hacia 1853. Después de esta fecha, la idea se adormeció durante medio 

siglo, quizá porque por aquel entonces ya se habían expuesto todos los argumentos sin 

que la nueva arquitectura apareciera; de hecho, era imposible que una nueva 

arquitectura universal pudiera establecerse antes de la invención de uno nuevo sistema 

de estruturas, y esto no ocurrió hasta 1890, con el desarrollo comercial de estruturas de 

acero y hormigón armado. (Collins, 1970, p. 129)
117

 

Recorrendo às palavras de Spiro Kostof, os historiadores preocupados no modo como 

as forças económicas e tecnológicas afectaram a produção e forma de construção do 

séc. XIX, colocaram em grande evidência os desenvolvimentos da Revolução 

Industrial. Os retornos provenientes dessa revolução influenciaram directamente – 

sobretudo no decorrer da segunda metade desse século – o processo que viria a 

conduzir a construção a um caminho de novas possibilidades construtivas. Processo 

esse acentuado pela verificação de maior abundância de matéria-prima, a preços mais 

reduzidos; e pelo aumento do uso do metal no processo construtivo, o que reflectiu 

posteriormente as inovações estruturais tornadas possíveis por esse material (1995, p. 

547). 

Como consequência dos desenvolvimentos verificados durante o séc. XVIII, os 

motivos do Iluminismo haviam já equilibrado os valores de uma nova sociedade face à 

secular presença da Igreja e da monarquia, simultaneamente que foram 

acompanhados por novas perspectivas a favor da «natureza» humana colocados em 

evidência pelos desenvolvimentos de filósofos como John Locke118 ou Edmund 

Burke119. Perspectivas que aliadas à óptica das novas investidas no desenvolvimento 

da investigação científica e da investigação arqueológica corroboram a evidência do 

reconhecimento do séc. XVIII como um momento crucial na história da humanidade 

(Kostof, 1995, p. 548-549).  

                                            
117

 Um dos fenómenos mais curiosos e importantes em meados do séc. XIX era a insistência e a 
exigência generalizada de uma nova arquitectura, que atingiu o seu ponto culminante por volta de 1843. 
Depois de esta data, a ideia adormeceu durante meio século, talvez porque até enão já haviam sido 
expostos todos os argumentos sem que aparecesse a nova arquitectura; de facto era impossível que uma 
nova arquitectura universal se pudesse estabelecer antes da invenção de um novo sistema de estruturas, 
e isto não aconteceu até 1890, com o desenvolvimento comercial de estruturas de aço e betão armado. 
(Tradução nossa). 
118

 Locke, John (1632-1704) foi um filósofo empirista inglês considerado como um dos mais influentes no 
processo do liberalismo no âmbito do pensamento iluminista. 
119

 Burke, Edmund (1729-1797) era um político e filósofo irlandês, aqui mencionado devido à sua obra 
Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, onde descrevia 
ferverosamente a poética sentimental do Sublime comparativamente à elegância do Belo, em um discurso 
ao qual o séc. XVIII interpôs uma terceira dimensão estética, o Pitoresco (Kostof, 1995, p. 548-549).  
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Estes acontecimentos foram igualmente importantes no momento em que 

influenciaram a história da arquitectura – primeiro no âmbito da quebra da antiga 

estrutura social da Europa tradicional e da hierarquia dos valores da estrutura urbana 

e arquitectónica até aí; e depois pela continuadamente verificada disseminação das 

qualidades da arquitectura do passado, que se prolongou pelo séc. XIX, e que no 

decorrer do mesmo sustentou uma consciência sobre a sua legitimidade e a 

premência de uma nova arquitectura. 

The french revolutions of 1789 had both schocked and inspired onlookers trought 

Europe and North America […] These revolutions were led by members of the middle 

classes who wanted a say in government, for the industrial revolution, begun in England 

in 1780s, had produced a newly prosperous and confident middle class as well as a 

newly poor urban working class […] the nineteenth century was nonetheless marked by 

vigorous debate about topics such as the living conditions of the working classes and 

the relation of Christianity to tradicional social order. Similarly far-reaching questions 

were asked about the role of tradicional styles in the practice of architecture in the 

modern industrial world. (Watkin, 2000, p. 439)
120

 

Assim, a emergência a favor de um estímulo criador na arquitectura do séc. XIX 

evidenciava-se com crescente expressividade nas primeiras décadas do mesmo, 

contextualizada em seguimento do que já se verificava desde meados do século 

anterior, no termo do retorno às linguagens do passado. A novidade, em relação a 

este motivo, que adveio com o século XIX, foi o facto de anexado à estagnação da 

linguagem arquitectónica no seu âmbito criativo, surgir uma nova equação 

problemática, remetente ao exponencial crescimento populacional. Esse acréscimo da 

população europeia remeteu a essa inépcia de força criadora, uma proporcional 

preocupação e emergência social. 

No entanto é favorável destacar aqui que, no propósito da sensibilidade estética da 

arquitectura, houve ainda antes do séc. XIX e no decorrer da disseminação da 

linguagem neoclássica e das reminiscências, algumas individualidades que se 

destacaram por motivos adversos à da simples imitação da linguagem corrente. Entre 
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 As revoluções francesas de 1789 tinham simultaneamente chocado e inspirado observadores na 
Europa e na América do Norte […] Estas revoluções foram lideradas por membros da classe média que 
reivindicavam uma palavra a dizer no governo, pois a revolução industrial, iniciada em Inglaterra na 
década de 80 do séc. XVIII, havia produzido uma nova classe média confiante e próspera, assim como 
uma nova classe trabalhadora urbana pobre […] o século XIX foi de qualquer modo marcado por 
vigorosos debates sobre tópicos tais como as condições de vida das classes trabalhadoras, e sobre a 
relação do Cristianismo para com a ordem social tradicional. Similarmente, questões abrangentes eram 
feitas sobre o papel dos estilos tradicionais na prática de arquitectura no mundo industrial moderno. 
(Tradução nossa) 
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elas, referem-se John Soane121 e Friederich Gilly122. O primeiro, que num período 

compreendido entre finais do séc. XVII e início do séc. XVIII se aproximou de um novo 

estilo desembaraçado do passado123; e o segundo que ainda em finais do séc. XVIII 

desenhou dois projectos que, embora não passando disso mesmo, constituiriam um 

ponto de alavancagem no âmbito de um estilo para um novo século124 (Pevsner, 1943, 

p. 322-324). 

Embora se confirme esse exercício de alguns arquitectos, em ultrapassar as limitações 

impostas por uma corrente sem originalidade ainda no final do séc. XVIII, essa 

vontade de expressar uma atitude para além dessas mesmas limitações definidas não 

diminuiu o progressivo desaparecimento dos valores arquitectónicos no decorrer do 

séc. XIX. Isso justifica o facto de as iniciativas de Soane e de Gilly terem passado 

despercebidas, à luz de uma falta de confiança que “é a ultima coisa que poderia 

esperar-se de uma época tão independente no comércio, na indústria e na 

engenharia” (Pevsner, 1943, p. 324).  

A progressiva escassez de sensibilidade relativamente à arquitectura, estava 

directamente relacionada com a heterogeneidade do novo público burguês, a classe – 

como afirmado por Wilfried Koch – que remete directamente para o novo senhor, com 

ligações ao comércio e à indústria, e sem capacidade para, enquanto elemento 

participante de uma classe, definir um critério de gosto geralmente aceite. O problema 

social designado por «kitsch125» surgiu neste sentido na convergência de dois factores 

principais: primeiro a já aqui reconhecida ampla difusão das correntes de estilo de 

arquitectura remetentes do passado, fruto da investigação sem medição e 

consequência do séc. XVIII; e segundo, no seguimento dos hábitos reminiscentes dos 
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 Soane, Sir John (1753-1837) foi um arquitecto de origem inglesa de tendência neoclássica, 
reconhecido pelo seu exercício no âmbito da procura de uma nova arquitectura ao mesmo tempo que sob 
as limitações do seu tempo permaneceu respeitoso das influências do passado (Hitchcock Jr., 1970, p.92-
93). 
122

 Gilly, Friedrich David (1772-1800) foi um arquitecto originário da Prússia. 
123

 O autor esclarece esta afirmação com exemplos e mais descritivamente com base na intervenção no 
edifício do Banco de Inglaterra, no projecto da Dulwich Gallery (1811-1814), e no projecto para a sua casa 
em Licoln Inn Fields (1812-1813). Este último, com uma arcaria plana e severa em frente que se repete 
no rés-do-chão e no primeiro andar; e, com um desenho de fachada, que com a excepção das colunas 
jónicas, não tem qualquer motivo de origem grega ou romana. Conclui ainda que com este projecto “mais 
do que em qualquer obra arquitectónica da época, a Inglaterra aproximou-se de um novo estilo 
desenredado do passado” (Pevsner, 1943, p. 322-323). 
124

 Referência aos projectos para um monumento nacional a Frederico-o-Grande; e o Teatro Nacional de 
Berlim. Este último sustenta, segundo a descrição do autor,  um pórtico dórico sem frontão; janelas 
semicirculares; e o contraste entre o semicilindro das paredes do auditório e o cubo do palco aproxima-
nos de um estilo a favor de um novo século (Pevsner, 1943, p. 324). 
125

 Palavra de origem alemã, remetente ao que se considera por gosto duvidoso ou desapropriado. 
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ideais românticos, enquadrados na nostalgia de outros tempos contra a moção da 

sociedade industrial (1982, p. 9). 

Completando a ultima afirmação com base nas palavras de Nikolaus Pevsner, “o 

industrial e o mercador podiam sentir-se amplamente justificados ao elevar o critério 

da associação dos valores acima de tudo. Quanto a critérios visuais, os seus olhos 

não estavam treinados para isso” (1943, p. 325). Neste contexto a exigência de 

motivos evocativos, alheios à qualidade da criação estética, reflectiram-se na 

arquitectura e nos arquitectos do século XIX. 

Assim, a maneira livre e caprichosa de tratar os estilos foi evoluindo até à exactidão 

arqueológica. Isto foi também uma consequência daquele aperfeiçoamento geral dos 

instrumentos de investigação histórica que caracterizou o século XIX, o século do 

historicismo por excelência […] O mesmo aconteceu com a teologia e a filosofia. 

Também a erudição artística abandonou o estudo da estética para se para se dedicar à 

investigação histórica. Graças à divisão do trabalho e consequente especialização, que 

a arquitectura, como os outros sectores das artes, letras e ciências, adoptara da 

organização industrial, o arquitecto dispunha sempre de um bom «sortido» de 

pormenores históricos. Não estranhemos por isso que o tempo e a vontade de 

desenvolver um estilo próprio tenham faltado durante o século XIX. (Pevsner, 1943, p. 

326) 

Ainda Patrick Nuttgens reforça esta estrutura de ideias afirmando que a ascensão da 

classe burguesa está intrinsecamente relacionada com outra revolução para além das 

revoluções iluministas. A revolução industrial, embora não percepcionada como tal no 

decorrer do seu desenvolvimento entre 1750 e 1850 em Inglaterra, foi posteriormente 

reconhecida como tal ainda no decorrer do séc. XIX, à medida que se alastrava pela 

Europa. A premência de uma sociedade sujeita a novas possibilidades, e a natural 

incidência dessa no âmbito da arquitectura, colocou em causa os motivos das 

correntes reminiscentes do passado para além da imediata perplexidade na 

circunstância da arquitectura enquanto força criadora, enquadrando nessa linha de 

pensamento, a perplexidade do aspecto social na prática da mesma (1997, p. 240). 

Para as novas gerações de arquitectos, que não haviam apenas herdado do século 

anterior a clareza e o entendimento de toda a experiência praticada sobre o 

classicismo no âmbito da autoridade expressa por via da arquitectura; mas que 

estavam simultaneamente expostos tanto à incidência do movimento romântico na arte 

e na literatura desde o início do séc. XIX, como à consequente popularização do 

neogótico enquanto modelo que suportasse um estilo adverso a essa austeridade: as 

verdadeiras imposições arquitectónicas que se verificaram ao longo do século 
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remetiam para uma maior resposta de âmbito funcional a favor de novas exigências 

sociais (Nuttgens,1997, p. 240). 

But both Romanizing and Grecian architects often composed masses and defined 

volumes in the Neoclassical ways of Ledoux, Boullée, and Soane. If this was partly a 

question of aesthetic choice for the younger architects, it was also true that 

archeological rectitude and contemporary needs and prectices were not simply 

reconciled. For instance, the temple form proved too inflexible an envelope to contain 

the complicated functions of a bank or a government building […] So the compositional 

forms and design pecularities of Greece and Rome, painstalkingly documented through 

fieldwork, had to be amended for the sake of new building programs. (Kostof, 1995, p. 

571)
126

 

Assim, o valor da arquitectura estava pela primeira vez, associado ao desenho da 

planta remetente a “novas funções representativas da nova estratificação da 

sociedade” (Pevsner, 1943, p. 332). Pevsner acrescenta imediatamente a seguir que 

no entanto, esse trabalho de desenvolvimento «sobre a planta» do edifício destinado a 

novos fins “foi anónimo ou, pelo menos, assim se nos oferece127” comparativamente a 

outras preocupações, nomeadamente de carácter ornamental. 

No entanto, essa afirmação corrobora simultaneamente com um novo entendimento 

associativo relativamente à relação função-estilo, que foi empregue e preconizado 

pelos arquitectos do século XIX, isto na mesma medida em que estava amplamente 

difundido o hábito de recorrer a diferentes estilos consoante o gosto. Exemplos que 

persistiram são a sinagoga árabe, ou o castelo com ameias como estilo apropriado 

para cadeias. Essa mesma ideia espelhou-se na equação «cristianismo-goticismo», 

trasposto para o âmbito da problemática arquitectónica pelo arquitecto inglês Augustus 

Pugin128, o qual defendia a obrigação moral de construir com base nas formas da 

Idade Média, no propósito do cristão fiel e do bom arquitecto (1943, p. 328). 

                                            
126

 Mas ambos os arquitectos das linguagens românicas e gregas muitas vezes compunham massa e 
definiam volume nos valores neoclássicos de Lédoux, Boullé

126
, e Soane. Se isto era parcialmente uma 

questão de preferência estética da nova geração de arquitectos, também era verdade que a rectitude 
arqueológica e as necessidades práticas e contemporâneas não eram facilmente de conciliáveis. Por 
exemplo, a forma do templo demonstrou-se bastante inflexível enquanto involucro, no âmbito de conter as 
funções complexas de um banco ou de um edifico governamental […] Assim as formas compositivas e as 
peculiaridades do desenho da Grécia e de Roma, minuciosamente documentadas sob trabalho de campo, 
tinham que ser emendados a favor de novos programas construtivos. (Tradução nossa). 
127

 O autor enriquece essa afirmação desenvolvendo que determinadas a tipologias eram adaptadas 
seguindo determinadas soluções espaciais. Exemplos dados pelo autor são os bancos e bolsas, para os 
quais a solução adequada parecia ser a “grande sala ou planta central com clarabóias”; para os museus e 
galerias onde “o essencial era fornecer um bom sistema de iluminação”; e no caso de edifícios destinados 
a escritórios o principal era lograr a planta de “máxima flexibilidade” (Pevsner, 1943, p. 333). 
128

 Pugin, Augustus Welby Northmore (1812-1852) foi um arquitecto, decorador e artista de origem 
inglesa, reconhecido pelo seu impacto na disseminação dos valores da sociedade e da arquitectura 
medieval durante o séc. XIX em contraste como a estrutura da sociedade que se desenhava por motivo 
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Em 1836, Pugin havia publicado a sua obra Contrasts, A Parallel between the noble 

Edifices of the fourteenth and Fifteenth Centuries and similar Buildings of the present 

day; Shewing the presente Decay of Taste, um volume no qual evidenciava o seu 

ponto de vista como base dessas afirmações, reivindicando a arquitectura gótica como 

bastante superior a tudo o que havia sido construído no período «moderno». Uma 

opinião por Pugin fundamentada, pelo modo como a sociedade Gótica da Baixa Idade 

Média era superior relativamente à falta de humanidade e fé do mundo industrial 

«contemporâneo». Procedeu descritivamente nessa obra a fazer uma comparação 

ilustrativa sobre a habitação para classes desfavorecidas no contexto do gótico tardio, 

que contrastou com a sua contraparte «moderna», descrita como uma prisão 

neoclássica desvinculada de qualquer decoração (Kostof, 1995, p. 589-591). 

 

Tanto na sua obra, publicada em 1836, Contrasts: Or, a Parallel between the Noble 

Edifices of the Middle Ages […] como em True Principles of Pointed or Christian 

Architecture (1841), Pugin apresenta-se como o porta-voz de uma revisão fundamental 

da história da arquitectura, não interpretando a arquitectura antiga e o Renascimento 

como um apogeu, mas como um sintoma de declínio: doravante a referência deve ser 

assumida pela arquitectura gótica da Idade Média, de que Pugin exige com fervor a 

reabilitação na perspectiva de um «gothic revival», de uma «renovação do gótico». 

(Ruhl, 2003, p.454). 

Já sobre o propósito da sua consequência, o impacto do revivalismo gótico no 

contexto da sequente história da arquitectura, deve segundo Spiro Kostof, ser 

enfatizada no âmbito da sua importância e para além da inépcia criativa dos 

revivalismos. Primeiramente pelo seu efeito no enfraquecimento da hegemonia da 

escola clássica, aprofundando sobre o plano livre, os volumes assimétricos, as 

                                                                                                                                
da sociedade industrial. Com os seus escritos, Pugin rompe pela primeira vez em Inglaterra a referência 
inevitável da linguagem arquitectural clássica (Ruhl, 2003, p. 454). 

Ilustração 15 - Representação ilustrativa de Augustus Welby Pugin, publicada na sua obra Contrasts de 1841, e na qual o mesmo 
compara uma tipologia de habitação para classes desfavorecidas sob desígnio da arquitectura neoclássica e da arquitectura gótica, 
respectivamente. ([Adaptado a partir de:] Kostof, 1995, p. 588) 
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silhuetas variadas, a plasticidade e a exploração da cor e da textura, motivos 

permeáveis pela linguagem gótica que são patentemente anticlássicos (1995, p. 592-

593). 

Em segunda evidência sobre esse impacto, o facto de a perspectival nacionalista a si 

associada, ter contribuído para contextualizar um diferente número de «dialectos» do 

período medieval129, que renunciaram à reserva estabelecida sobre a antiga 

arquitectura ocidental. E finalmente em terceira evidência, a dialéctica de Pugin e mais 

membros da eclesiologia; os desenvolvimentos da oficina da Catedral de Colónia130 na 

Alemanha; e os desenvolvimentos de Viollet-le-Duc131 no âmbito do processo de 

restauração de monumentos medievais e sobre a reprodução exacta dos detalhes 

individuais dos motivos góticos. Esta evidência destacada em último lugar foi 

especialmente influente – no âmbito de um movimento artístico anti-industrial que se 

começava a desenvolver – pois manteve coesa a prática da produção artesanal, em 

um período de distanciamento dos antigos hábitos construtivos a favor de novas 

práticas industrialistas (Kostof, 1995, p. 593). 

Viollet-le-Duc actuou indubitavelmente no âmbito da história, voltando-se para a 

arquitectura do passado de modo a colher indicações práticas válidas para a acção 

operativa do presente. Mas o seu historicismo teve uma característica particular: 

enquanto outros eclécticos tomavam da história apenas alguns aspectos, por vezes 

sociológicos, por vezes formais, ele entreviu na arquitectura do passado uma 

persistência de princípios, uma espécie de ordem construtiva e funcional, que o levou a 

formular uma teoria baseada precisamente na universalidade de tais princípios. Estes 

atingem […] a sua expressão máxima na Idade Média. O seu interesse pelo gótico 

alicerça-se nas relações entre o fenómeno da construção e os aspectos políticos, 

socias e organizativos desse período, ou seja, nas «causas» desse estilo, o 

conhecimento das quais considera fundamental para a cultura moderna. (Fusco, 1984, 

p. 13-14) 

                                            
129

 O autor inúmera, os chalés Alpinos; o Gótico Veneziano; e os desenvolvimentos verificados durante as 
dinastias de Norman, Tudor e Elizabeth em Inglaterra (1995, p. 593). 
130

 A workshop of Cologne Cathedral foi um projecto iniciado em 1842 pelos cidadãos de Colónia, no 
propósito de angariar fundos para a recuperação e conclusão da Catedral de Colónia que era considerada 
um monumento nacional alemão, e que resultou na angariação de 60% dos fundos necessários para a 
conclusão da obra ainda no prazo do mesmo ano de 1842. 
131

 Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel (1814-1879) foi um arquitecto francês de linguagem nomeadamente 
gótica, reconhecido pelo seu desenvolvimento e influencia no âmbito da restauração, com principal enfase 
no âmbito de edifícios medievais. Este descreveu em vários artigos da sua autoria, a sua concepção 
racionalista da arquitectura medieval simultaneamente que aplicava, o seu modelo de distribuição 
estrutural racional aos novos materiais construtivos. Isso ao mesmo tempo que, a colocava no propósito 
de um sistema dialéctico de estrutura racional pioneira, contextualizada nessa fase de desenvolvimento 
da análise histórica, a perspectiva da história enquanto processo errático e não linear como era 
reivindicado até ai, mas mantendo-se inalteradamente definido por momentos-chave orgânicos e vitais. 
(Mallgrave, 2006, p. 508-509). 
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Simultaneamente, a essa perspectiva acrescentaram-se as novas possibilidades 

construtivas, toleradas primeiramente pelo ferro ainda no último quartel do séc. XVIII, e 

a partir de 1860, pelas acrescentadas possibilidades do aço. A cisão entre a 

arquitectura e a engenharia desenvolve-se a partir deste ponto. O arquitecto começou 

por utilizar o ferro enquanto elemento subordinado da arquitectura, e o engenheiro 

desenvolvia uma estrutura que subordinava por sua vez a intenção de uma função à 

mesma. 

Em França no entanto, destacam-se dois dos mais proficientes arquitectos que, em 

meados do século XIX e com destreza que merece consideração, aplicaram ao ferro 

uma intenção no âmbito do discurso da sua própria arquitectura, primeiro Henri 

Labrouste132 e os seus projectos para a Bibliothèque Sainte-Geneviève133 e para a 

Bibliothèque Nationale134, ambas construídas em Paris e concluídas em 1850 e 1868 

respectivamente; e Jacques Hittorf135, com o seu projecto para a Gare du Nord136 de 

1861, também em Paris (Hitchcock, Jr., 1970, p. 31-33). 

                                            
132

 Labrouste, Pierre-François-Henry (1801-1875) foi um arquitecto francês formado na École des Beaux-
Arts e na Academia Francesa em Roma. 
133

 O exterior severo com base na propensão renascentista contrasta com a planta simples, de duas 
naves encerradas por abobadas de berço e que estão suportadas por ligeiros elementos portantes de 
ferro que dividem o espaço ao longo do eixo central. Essa pouco usual espinha central remete para os 
antigos refeitórios medievais, ao mesmo tempo que as ténues colunas portantes e os arcos 
graciosamente decorados que esses suportam formam um sistema independente de ferro fundido, e uma 
das primeiras aplicações deste material em edifícios públicos. (Watkin, 2000, p. 446). 
134

 Neste caso, o espaço interior das novas instalações da Biblioteca Nacional de França, receberam um 
tratamento semelhante na utilização de uma estrutura metálica portante, mas o tratamento do espaço 
interior transpõe a continuidade da Bibliothèque Sainte-Geneviève, e traduz-se num volume quadrado 
moldado por nove cúpulas com clarabóia suportadas por quatro pilares de ferro e pelos pilares em 
alvenaria da estrutura exterior (Hitchcock Jr., 1970, p. 32).  
135

 Hittorf, Jacques Ignace (1792-1867) foi um arquitecto francês, nascido em Colónia na Alemanha, e 

formado na École des Beaux-Arts. 
136

 Um caso em que o detalhe grego no invólucro do edifico, apesar de irracional e expressamente 
inapropriado, representa a ideia do pórtico para a cidade que era eclecticamente aceite, e que atribuía 
expressão proporcional para o interior. Como nas obras de Labrouste, foi no interior que a relação da 
engenharia com a arquitectura pretendida por Hittorf foi consumada, com a estrutura portante metálica 
que desenvolve a imponência precedida pelo plano exterior e a transforma num espaço contínuo de 
simplicidade com esse contrastante (Hitchcock Jr., 1970, p.33). 
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Ilustração 16 - Bibliothèque 
Sainte-Geneviève, Paris, de 
Labrouste (1850). Sala de 
leitura. (Kostof, 1995, p. 592) 

 

Ilustração 17 - Bibliothèque 
Nationale, Paris, de Labrouste 
(1868). Sala de leitura. (Kostof, 
1995, p. 592) 

 

Ilustração 18 - Gare du Nord, Paris, de Hittorf (1861). Fachada 
principal. ([Adaptado a partir de:] Watkin, 2000, p. 445) 

The Classical Revival, in part because of the activity of the rationalists and in part 

because of the necessity of coming to terms with the medievalists, was finally dissolved 

in the eclectism of taste all over Europe and in America. It was rather within the 

Medieval Revival, itself being similarly dissolved, that there resided possibilities of 

advance. Eclectism of taste all but destroyed the integrity of architecture. Yet it was the 

conception of architecture as a separate and superior entity which had to a considerable 

extent made eclecticism of taste possible. Its effects on building was even more fatal. It 

is therefore in the building of the nineteenth century rather that in the architecture that 

the disintegration of Romanticism was most complete. Engineering fortunately could go 

its own way. Thus it was able to produce in the mid-century the only constructions 

whose quality is worthy of comparision with the libraries of Labrouste and the station of 

Hittorf, in which, morever, it had already been reincorporated. (Hitchcock Jr., 1970, 

p.38-39)
137

 

Apesar de pontuais esforços, a arquitectura estava assim na sua consideração geral, 

destituída do progresso e possibilidades da revolução industrial, ao mesmo tempo que 

se começava a manifestar essa salutar reacção contra a simples tendência 

revivalista138. O termo do campo das ciências económicas, designado como 

«destruição criativa», e aqui pontualmente transposto e aplicado no campo da 
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 O Revivalismo Clássico, em parte por causa da actividade dos racionalistas e por outro lado devido à 
necessidade de chegar a acordo com os medievalistas, dissolve-se finalmente no eclectismo de gosto ao 
longo da Europa e na América. Era antes no âmbito do Revivalismo Medieval, o próprio a ser 
similarmente dissolvido, que residiam possibilidades de progresso. O eclectismo de gosto praticamente 
destruiu a integridade da arquitectura. Ainda assim, foi a concepção da arquitectura como uma entidade à 
parte e superior que tornou até certo ponto o eclectismo de gosto possível. O seu efeito na construção foi 
ainda mais fatal. E é portanto no edifício do séc. XIX, ao invés de na arquitectura, que a desintegração do 
Romanticismo foi mais completa. A engenharia, felizmente, poderia seguir o seu próprio caminho. Assim, 
foi capaz de produzir em meados do século as únicas construções, cuja qualidade é digna de 
comparação com as Bibliotecas de Labrouste e a estação de Hittorf, nas quais, aliás, já havia sido 
reincorporada. (Tradução nossa). 
138

 O autor enquadra essa afirmação destacando outras tendências para além do neogótico, enquadrando 
já que o “estilo grandioso dos palazzi da Segunda Renascença italiana” suplantava a pureza do neogrego; 
o mesmo neo-renascimento já se evidenciava na Alemanha e em França a favor do neoclássico; 
apontando ainda sobre a exuberância das formas italianizantes e das tendências neobarrocas que 
surgiam na Alemanha já em finais do séc. XIX, e ainda antes em Inglaterra sustentada sobre a virtude do 
palladianismo (Pevsner, 1943, p. 334-335). 
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arquitectura, sustentado sobre a capacidade da indústria em destruir a ordem 

estabelecida dos antigos cânones de beleza, mas possibilitando inerentemente a 

emergência de novas linguagens, não era compreendida pelos arquitectos como a 

abertura das possibilidades arquitectónicas a novas perspectivas nunca sonhadas, 

capacitadas com “novos materiais e novas técnicas de fabrico” que “seriam oferecidos 

a quem tivesse boa imaginação para saber servir-se deles” (Pevsner, 1943, p. 335-

336). 

The strange thing is that althought Pugin, and many architects who followed him, 

detested the world of industry and reacted against it strongly, which ultimately led to the 

Arts & Crafts movement of the end of the century, his principles, in all their seriousness 

and simplicity, and their emphasis on function, were those you might associate with the 

Industrial Revolution. (Nuttgens, 1997, p. 243-244)
139

 

Esse aspecto elabora simultaneamente a falta de atitude perante o aspecto social da 

arquitectura. E após o primeiro reconhecimento sobre essa lacuna por parte de Pugin, 

pouco depois, John Ruskin140 um ávido interessado na linguagem da arquitectura 

gótica, defende na sua obra As Sete Lâmpadas da Arquitectura, publicada em Londres 

em1849, que um edifício deve ser “primeiro do que tudo sincero” (Pevsner cit. Ruskin, 

1943, p. 337), e considerando a necessidade de remeter a devida importância aos 

problemas socias e não apenas aos estéticos. 

Revived Gothic in particular went through the usual phases of growth and maturity – 

from superficial whimsy to a more basic understanding and thence to the freedom of 

personal expression. No one had a greater or more lasting influence than the prolific 

writer and critic, John Ruskin (1819-1900) whose Seven Lamps of Architecture (1849) 

probably had more influence on the history of taste than any other book. It was not only 

his massive scholarship; he provided the intellectual authority that enabled the public to 

feel they could distinguish the good from the bad, and recognize what was right and 

what was wrong. (Nuttgens, 1997, p. 241-242)
141

 

                                            
139

 O que é estranho é que apesar de Pugin, e muitos arquitectos que o seguiam, detestarem o mundo 
industrial e de reagirem veemente contra ele, o que acabou por levar ao desenvolvimento do movimento 
das Arts & Crafts no final do século, os seus princípios, em toda a sua seriedade e simplicidade, e a sua 
enfâse na função, eram aqueles que eram passiveis de associar com a Revolução Industrial. (Tradução 
nossa). 
140

 Ruskin, John (1819-1900) foi um escritor e filantropo britânico, entre outras ocupações, a quem é 
atribuído o reconhecimento principalmente sobre os seus desenvolvimentos no âmbito da crítica social, da 
arte e da arquitectura, e que com base nas suas actividades, contribui posteriormente para a criação do 
movimento Arts & Crafts. 
141

 O Revivalismo Gótico em particular passou através das fases habituais de crescimento e maturidade – 
do capricho superficial até a uma compreensão mais básica e daí para a liberdade de expressão pessoal. 
Ninguém teve uma maior ou mais duradoura influência do que o prolífico escritor e crítico John Ruskin 
(1819-1900), de quem As Sete Lâmpadas da Arquitectura (1849) provavelmente tiveram maior influência 
na historia do gosto do que qualquer outro livro. Não era apenas a sua massiva sabedoria; ele 
providenciou a autoridade intelectual que permitiu ao público sentir que podia distinguir o bom do mau, e 
reconhecer o que estava correcto e o que estava errado. (Tradução nossa). 
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Essa sinceridade traduz-se na opinião de Ruskin pela crítica à subtil «violação da 

verdade» possível na prática da arquitectura através da falsa afirmação da natureza 

do material ou da quantidade de trabalho; afirmando ainda que nem sempre se pode 

exigir arquitectura boa, bela ou original, mas pode-se exigir arquitectura honesta. 

Imperdoáveis na perspectiva de Ruskin, são os valores da mesquinhez do engano; 

mas aceitáveis as necessidades provenientes da escassez da pobreza; e ainda de 

respeitar, a seriedade da utilidade (Collins, 1970, p. 106). 

A admiração pelos motivos góticos de Ruskin e de Pugin relacionava-se naturalmente 

com as suas objecções sociais no âmbito da arquitectura. A natural propensão do 

revivalismo gótico a ser relacionado com as igrejas góticas e com a reforma litúrgica 

situavam aí naturalmente uma atitude idealista. As primeiras reacções a favor da 

piedade e da sociologia românticas amadureceram naturalmente na sequência da 

literatura romântica do séc. XVIII, e nesse propósito, o gótico foi geralmente aceite 

como o símbolo da atitude romântica. Este estado das coisas provocou a formulação 

de um dos princípios fundamentais do historicismo gótico, e da arquitectura moderna 

em geral, a arquitectura é uma arte ética que se refere principalmente à expressão da 

verdade. E a ideia de «expressão verdadeira» no século XIX remetia principalmente 

para a integridade estrutural nos termos do racionalismo142 (Collins, 1970, p. 105). 

Contudo a dedicação de pensamento por parte de Ruskin a favor dos problemas 

sociais manteve-se “como algo à parte relativamente à sua doutrina estética” 

(Pevsner, 1943, p. 337). Uma doutrina guiada pelas instâncias da religião, embora que 

norteada sob os valores do protestantismo, em contraste com os da velha fé do 

catolicismo de Roma de Pugin. Mas a influência de ambos foi incontestável no âmbito 

da primeira união entre a emergência social e a postura crítica da arquitectura. União 

que surgiu posteriormente, na sequência do descontentamento de William Morris143 

                                            
142

 O autor remete-nos neste parágrafo para um capítulo onde desenvolve o assunto do racionalismo e 
onde começa por fazer uma definição do seu âmbito. Apresenta a que a melhor definição de racionalismo 
citando um artigo de César Daly em 1864, e o define como a crença comum aos goticistas, classicistas e 
aos eclécticos franceses, de que a arquitectura é construção ornamental ou ornamentada. Acrescenta 
ainda que o mesmo César Daly também o definiu como “a convicção de que as formas arquitectónicas 
não requerem apenas uma justificação racional, senão podiam apenas justificar-se se as suas leis 
derivassem daquelas da ciência”, acrescentando que “a escola racionalista tinha a estranha característica 
de existir sem ser conhecida pela maior parte dos seus membros” ainda que pudesse ser identificada 
pelas convicções comuns partilhadas por um grande número de arquitectos. Resume por fim em outras 
palavras, que os racionalistas eram aqueles que acreditavam que a forma arquitectónica era 
essencialmente a forma estrutural, por mais que se adornem ou se refinem posteriormente aquelas 
formas básicas. 
143

 Morris, William (1834-1896) foi um romancista, poeta, activista social e designer que anexamente à 
estrutura de ideias levantadas por Augustos Pugin e John Ruskin anexas à forma predicada de um 
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com os valores até então estabelecidos na arte e na arquitectura144. Foi então de 

Morris, de quem partiu – influenciado por Ruskin e pelos pintores pré-rafaelitas145 – a 

iniciativa da qual se considera a primeira perspectiva bem-sucedida de integração 

entre essas preocupações pelo social e pela atitude estética. Uma integração que foi 

feita da “única maneira que esta intervenção podia realizar-se com êxito” (Pevsner, 

1943, p. 337). 

Los ideales que justificaron la adopción del historicismo gótico no sólo fueron diversos 

sino incluso opuestos entre sí. A. W. N. Pugin provocó la adopción de la arquitectura 

gótica considerándola como la arquitectura del catolicismo. John Ruskin, anticatólico 

militante, veía en la arquitectura gótica la esencia del protestantismo y el ideal de una 

sociedade trabajadora y feliz. Eugène Viollet-le-Duc, liberal y libre pensador, creyó que 

era el único sistema racional de construcción, mientras que Ruskin pensaba que «el 

sistema construtivo gótico interferia la pureza y simplicidade del elemento reflexivo y 

consideraba el ornamento como essencia de la arquitectura». (Collins, 1970, p. 99)
146

 

Nesse âmbito, os argumentos de Morris consistiam na salvação da arte “do seu 

iminente aniquilamento pela máquina se o artista voltasse a converter-se em artífice e 

o artífice em artista” (Pevsner, 1943, p. 337). Nas palavras do mesmo autor, o 

desagrado de Morris com o sintoma da mecanização e da especialização era motivo 

de – perceptivelmente no seguimento das ideias já esclarecidas – todos os males da 

época. Morris reivindicou ainda em numerosos discursos a partir de 1877 a vontade de 

ressuscitar a antiga fé, e a condenação da indiferença por parte dos arquitectos e 

artistas da época em trabalharem em acordo de uma maior abrangência social, ao 

invés de no propósito do entendimento de uma minoria de esclarecidos. Essa ideia de 

que “a arte vale unicamente se «todos puderem participar dela», lançava os 

fundamentos do modernismo” (Pevsner, 1943, p. 338). 

                                                                                                                                
“socialismo medievalizante” (Pevsner, 1943, p. 343), contribuiu com as suas iniciativas para a inspiração 
na criação do movimento das Arts and Crafts. 
144

 Nikolaus Pevsner reforça esta última afirmação caracterizando o estado de ambas sob a leitura de 
Morris, descrevendo a insatisfação do mesmo sobre “a pintura como arte de fazer quadros de cavalete 
para exposições e a arquitectura como trabalho de estirador e mesa de desenho” (Pevsner, 1943, p.337). 
145

 O movimento pré-rafaelita, associado ao campo das artes, surgiu no intuito de libertar o artista das 
tendências académicas e mecânicas e da sua rigidez formal, e restituir a pureza e honestidade que 
consideravam existir na arte anterior a Rafael (1483-1520). Constituiu-se nomeadamente por uma 
irmandade designada por “Os pré-rafaelitas”, unida, no âmbito da reacção contra a arte padrão do 
academicismo de Inglaterra. Os na época jovens constituintes dessa irmandade eram Dante Gabriel 
Rosseti, William Holman Hunt e John Everett Millais. 
146

 Os ideais que justificaram a adopção do historicismo gótico não só foram diversos como como 
inclusivamente opostos entre si. A. W. N. Pugin provocou a adopção da arquitectura gótica considerando-
a como a arquitectura do catolicismo. John Ruskin, anticatólico militante, via na arquitectura gótica a 
essência do protestantismo e o ideal de uma sociedade trabalhadora e feliz. Eugène Viollet-le-Duc, liberal 
e pensador livre, acreditava que era o único sistema racional de construção, enquanto Ruskin pensava 
que «o sistema construtivo gótico interferia a pureza e a simplicidade do elemento de reflexão e 
considerava o ornamento como essência da arquitectura». (Tradução nossa). 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  92 

The campaign of William Morris’s lifetime was directed against the complete lack of 

feeling for the essential unity of architecture […] When his impressionable nature began 

to react on buildings, fine art, and industrial art, almost all contemporary building which 

surrounded him, as a youth in London and as student at Oxford, and pratically all 

industrial art was crude, vulgar and overloaded with ornament. (Pevsner, 1991, p. 20)
147

 

Assim, essa vontade manifestada por Morris tinha como princípio o desagrado com o 

estado precário e em decomposição das fundações sociais da arte que se instituíam 

desde o período do Renascimento, e principalmente desde o ajustamento da arte ao 

rígido modelo industrial. Esse mesmo princípio justificou a fundação da sua firma 

Morris, Marshall & Faulkner, onde se dedicou maioritariamente a projectar e fabricar 

móveis, tecidos, tapetes, vidros, metais entre outros. Este evento marca o início de 

uma nova era para a arte ocidental (Pevsner, 1991, p. 22). 

As formas produzidas por Morris & C.ª inspiravam-se na Idade Média tardia, no 

entanto é importante de contextualizar o motivo pelo qual as telas e os papéis pintados 

de Morris continuaram a perdurar em comparação com outras artes menores da 

geração anterior, e esse prende-se pelo facto de a essa inspiração, partindo da ideia 

estrutural medieval, ter existido uma presente consternação com o perigo que 

representava o historicismo e a cópia enquanto acto enraizado148 (Pevsner, 1943, p. 

338). 

Ainda em 1857, foi publicado em Londres um livro intitulado Remarks on Secular & 

Domestic Architecture – Present & Future149, da autoria de George Gilbert Scott150, o 

próprio, que considerava Augustus Pugin como seu mestre. Nessa obra, o mesmo 

reflecte sobre o estado da arquitectura do seu tempo no âmbito dos valores da 

estrutura medieval; afirma ainda a sua certeza quanto à procura por «uma nova 

arquitectura» como a base racional verificada simultaneamente no âmbito dos 

membros do movimento gótico e dos opositores classicistas a esse movimento; e, 

elabora também sobre a visão que era compartilhada entre os seus contemporâneos a 

favor do particular conhecimento sobre a história da arquitectura, o que distinguia o 

                                            
147

 A campanha de vida de William Morris foi dirigida contra a completa falta de sentimento pela unidade 
da arquitectura […] Quando a sua natureza impressionável começou sobre edifícios, belas artes, e arte 
industrial, praticamente todos o edifícios contemporâneos que o cercavam, enquanto jovem em Londres e 
enquanto estudante em Oxford, e praticamente toda a arte industrial era crua, vulgar e sobrecarregada 
com ornamento. (Tradução nossa). 
148

 Nikolaus Pevsner anexa a essa afirmação, que o seu método consistia em “meter-se aos cabelos no 
ambiente e nos princípios estéticos medievais, para depois criar qualquer coisa original, mas com um 
sabor semelhante e baseada em princípios análogos” (1943, p. 338) 
149

 (1857) Londres : J. Murray 
150

  Scott, Sir George Gilbert (1811-1878) foi um arquitecto inglês associado ao revivalismo gótico, 
maioritariamente influenciado sobre as ideias de Augustus Pugin, e com uma vasta obra construída em 
Inglaterra. 
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«seu» período dos precedentes; isso antes de proceder a dissecar os valores 

inerentes ao edifício gótico (Hitchcock Jr., 1970, p. 66-67). 

O que valoriza substancialmente essa obra de Scott, e porque importa mencionar aqui, 

é uma secção para a qual reserva uma leitura sobre o «futuro próximo» da 

arquitectura, e que é no seu todo mais instrutiva – segundo as palavras de Henry-

Russel Hitchcock Jr. – relativamente à visão prospectiva de meados do século em 

Inglaterra comparativamente a qualquer das obras de Ruskin ou de Pugin151. A 

validade desse capítulo é evidenciada pela descrição que promove no âmbito de 

estratégia para o futuro assente sob o planeamento de um rumo, que seguido com 

firme determinação, deveria ser enriquecido usando a informação de outras mentes 

como meio de amplificar e de dar âmbito à arte que é o nosso objectivo gerar, e nunca 

sofrer a tentação de permitir a essa que nos desencaminhe do caminho que 

escolhemos152 (Hitchcock Jr., 1970, p. 66-68). 

Essa descrição é consideravelmente precisa no propósito da arquitectura ecléctica de 

estilo sensível à «Nova Tradição», e considerada por Scott como o verdadeiro 

eclectismo – no sentido de ter como referência todo o conhecimento dos elementos 

artísticos como fundamento para enriquecer, amplificar e aperfeiçoar esse estilo 

designado como o núcleo e fundação da sua arquitectura. Essa noção era contrastada 

comparativamente com a arquitectura ecléctica de gosto – que se evidenciava no 

propósito do arquitecto escolher para cada edifício o estilo que mais lhe agradava, e 

que era fundamentalmente permeável aos motivos dos revivalismos (Hitchcock Jr., 

1970, p. 69). 

Una de las acepciones más populares hace veinte años del término «arquitectura 

moderna» era que significaba la victoria del siglo XX sobre el Renascimento, o, en 

outras palabras, sobre toda imitación de los estilos del pasado. Antes de 1750, la 

arquitectura trataba de construir de acuerdo con principios establecidos, mientras que 

la imaginación y el sentido artístico del arquitecto sólo se podían ejercitar dentro de los 

límites de ciertas reglas conocidas. Pero, desde 1750 y sobre todo durante el siglo XIX, 

                                            
151

 O autor acrescenta no decorrer do capítulo que embora não seja possível afirmar que os livros de 
Scott foram de maior importância do que os de Ruskin ou Pugin, eram certamente mais urbanos. Mesmo 
apesar de as suas ideias serem raramente originais, eram possivelmente mais abrangentes na 
representação das teorias inteligentes dos Medievalistas. Em uma escrita que era mais direccionada para 
a arquitectura do que para a religião ou para o socialismo de Pugin e Ruskin respectivamente (Hitchcock 
Jr., 1970, p. 67) 
152

 Transcrição do texto original, da citação completa a partir da qual foi adaptado o excerto: “We have to 
lay down a plan for the future – to choose a distinct course and to follow it with determination; and, having 
fixed on the line we will take, to develop and enrich it with our utmost energy – using information of other 
minds as a means of amplifying and giving scope to the art which it is our aim to generate, and never 
suffering it to allure us from the path we have selected.” 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  94 

los arquitectos no se contentaban construyendo de una manera directa, perdiendo 

energías en el diseño de adornos históricos y reduciendo la arquitectura a la 

elaboración de perfiles y fachadas ornamentales. (Collins, 1970, p. 57)
153

 

Nos termos desta perspectiva sobre o futuro da arquitectura de George Scott, 

publicada em meados do séc. XIX – portanto, ainda em uma altura em que os motivos 

do revivalismo romântico se afirmavam sem fim à vista – e sobre o facto de uma 

aproximação a essa visão ter sido adiada praticamente até ao fim do séc. XIX sob os 

términos do eclectismo de gosto, é fundamental enquadrar que dois anos após a 

publicação desse volume, William Morris constrói em 1859 a «Casa Vermelha» como 

casa de família pessoal, “quase de certeza sem pensamento particular sobre a 

Architecture for the Future” de Scott (Hitchcock Jr., 1970, p. 78). 

 

Desenhada conjuntamente com o arquitecto Philip Webb154, é considerada a primeira 

casa de campo moderna. O edifício é sucintamente descrito por Hitchcock Jr. como 

tendo sido livre e comparativamente orgânico no seu planeamento, distintivamente 

pitoresca na sua composição geral, e tão moderadamente ecléctica nas suas 

características menores como haviam sido algumas das mais simples ou elegantes 

villas publicadas em livros da primeira metade do século (1970, p. 78). No entanto, e 

na sequência dessa comparação, contrastava relativamente a essas villas um esforço 

                                            
153

 Um dos significados mais populares desde há 20 anos do término da «arquitectura moderna» era que 
significava a vitória do séc. XX sobre o Renascimento, ou, em outras palavras, sobre toda a imitação da 
dos estilos do passado. Antes de 1750, a arquitectura tratava de construir de acordo com os princípios 
estabelecidos, enquanto a imaginação e o sentido artístico do arquitecto apenas podiam ser exercitados 
dentro dos limites de certas regras conhecidas. Mas, desde 1750 e sobretudo durante o séc. XIX, os 
arquitectos não se contentavam a construir de uma maneira directa, perdendo energias no desenho de 
adornos históricos e reduzindo a arquitectura à elaboração de perfis e fachadas ornamentais. (Tradução 
nossa). 
154

 Webb, Philip Speakman (1831-1915) foi um arquitecto inglês que juntamente com William Morris foi de 
parte importante no desenvolvimento do movimento das Arts and Crafts. 

Ilustração 19 - A Casa Vermelha, Bexleyheath, de William Morris (1959). Vista a partir do jardim; e vistas interiores. 
([Adaptado a partir de:] Frampton et al., 1988, p. 22-23) 
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estético altamente intelectual, sendo considerável a excelência e o bom senso da sua 

construção155. 

 

Nesse sentido, a construção da «Casa Vermelha» destaca-se para além do efeito algo 

medieval de que era representativa. Até porque ainda em meados do séc. XVIII – 

ainda antes da disseminação do revivalismo gótico em Inglaterra, e portanto fora do 

âmbito do revivalismo gótico de Pugin – Horace Walpole156 havia já promovido o 

neogótico a estilo de referência para casas de campo com o seu projecto de 

reconversão para a linguagem gótica para a casa Strawberry Hill em Twickenham 

(Nuttgens,1997, p. 226). 

                                            
155

 O autor conclui esta afirmação caracterizando a execução das paredes de tijolo e da cobertura em 
telha “era da melhor ordem” e que o simples detalhe era excelente na sua habilidade. 
156

 Walpole, Horace (1717-1797) Conde de Orford foi um romancista, historiador das artes e aristocrata 
inglês. 

Ilustração 20 - A Casa Vermelha, Bexleyheath, de William Morris (1959). A forma em L da planta, permitindo a 
serialização e a relação entre espaços e funções. ([Adaptado a partir de:] Frampton et al., 1988, p. 23) 
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Enquanto manifesto de uma concepção mais alargada de gosto, se é certo que a 

arquitectura de Walpole pretendia fazer a demonstração visual da monotonia da 

arquitectura classicizante, o seu propósito era em primeiro lugar suscitar um 

alargamento do leque estético da arquitectura, mais do que fazer reviver na sua 

globalidade os princípios arquitectónicos do Gótico. (Ruhl, 2003, p.454) 

Então, o esforço e a qualidade implícitos na construção e decoração interior da «Casa 

Vermelha» são o motivo de principal relevo que promove o marco dessa obra. Essa 

decoração do interior – na qual Morris teve a assistência de pintores pré-rafaelitas 

seus amigos – para além de ser extremamente rica, era simultaneamente na altura o 

melhor do que havia de se encontrar em lugar algum. Foi evidentemente na 

preparação do mobiliário para a sua casa que Morris começou o restabelecimento das 

artes decorativas inglesas; essas que tiveram por sua vez tamanha importância no 

resto do continente na última década do século XIX (Hitchcock Jr., 1970, p.78). 

«The beauty of the handicrafts of the Middle Ages came from this, that the workmanhad 

control over his materials, tools, and time,» Morris explained years later in a lecture to a 

socialist group. With his private fortune it was possible to create a house, much inspired 

in its honest brick and asymmetrical expression in massing and fenestration of different 

functions […] and to design and craft by hand all its forniture – much of it built-in – 

panelling, wallpaper, and textiles. Not a single thing was to be purchased from the 

marketplace. Pugin had done has much in his own house at Ramsgate a decade 

earlier, but Morris and Webb were determined to work with minimal recourse to 

Ilustração 21 - Strawberry Hill House, Twickenham, Londres, de Horace Walpole (1748-1777). 
Vista exterior. ([Adaptado a partir de:] Nuttgens, 1997, p. 226) 
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machines, launching a philosophy that laid the foundations for the British and American 

Arts & Crafts movements at the end of the century. (Bergdoll, 2000, p. 221-222)
157

 

No entanto, não foi apenas determinantemente influente a obra de William Morris – 

com referência ao sentido da filosofia da arte e do desenho – no âmbito do processo 

de desenvolvimento do movimento que viria a ficar conhecido como Arts and Crafts, 

como foram igualmente equiparáveis os desenvolvimentos de Philip Webb e Norman 

Shaw158 no sentido da estética abrangido no propósito da arquitectura. Na obra do 

arquitecto Norman Shaw foram exploradas com maior êxito as possibilidades “em 

matéria de pitoresco, resultantes da mistura de elementos procedentes de estilos 

completamente diferentes”, e que, com a combinação de alguns elementos da 

arquitectura medieval inglesa do séc. XVI e do século XVII “com outros de sua própria 

invenção, conseguiu um efeito de leveza e animação que faz com que os projectos de 

Morris pareçam um pouco sombrios” (Pevsner, 1943, p. 339-340). 

Face à preponderância destes indivíduos, o movimento das Arts & Crafts foi 

posteriormente fundado por uma geração de arquitectos influenciados pela obra de 

Shaw, “aos quais era possível seguir as ideias de Morris ao mesmo tempo que 

empregavam formas criadas por ele” (Pevsner, 1943, p. 340). Os membros desse 

grupo desenvolveram uma série de interpretações, cada vez mais originais, das 

diferentes tradições arquitectónicas. E embora limitando quase exclusivamente a sua 

área de intervenção ao desenvolvimento de vivendas urbanas e casas de campo, a 

atitude independente e jovem que esses aplicaram no âmbito do desenvolvimento da 

sua arquitectura foi única na Europa entre 1885 e 1895. 

Entre estes, e novamente nas palavras de Nikolaus Pevsner, destaca-se Charles 

Voysey159, do qual os seus “desenhos para tecidos, papéis de parede, móveis, e 

sobretudo os trabalhos de metal, tão cheios de originalidade e graça, produziram um 

efeito não menos revolucionário do que os de Morris”, desenvolvimento que nos seus 

edifícios “surge-nos delicado e atraente” (1943, p. 340-341), e que remete para 
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 «A beleza do trabalho manual da Idade Média adveio disso, de que o artífice possuía controlo sobre o 
seu material, ferramentas, e tempo» explicou Morris anos mais tarde

157
 em uma palestra para um grupo 

socialista. Com a sua fortuna privada era possível de criar uma casa, bastante inspirada no seu sincero 
revestimento de tijolo e expressão assimétrica na massa e fenestração de diferentes funções […] e de 
desenhar e construir à mão todo o seu mobiliário – a maioria embutido – painéis, papel-de-parede e 
têxteis. Nada seria comprado do mercado. Pugin havia já feito semelhantemente na sua própria cas em 
Ramsgate uma década mais cedo, mas Morris e Webb estavam determinados a trabalhar com mínimo 
recurso a máquinas, lançando uma filosofia que estabeleceu as fundações para os movimentos das Arts 
& Crafts Britânicas e Americanas no final do século. (Tradução nossa). 
158

 Shaw, Richard Norman (1831-1912) foi um arquitecto escocês bastante influente em Inglaterra.  
159

 Voysey, Charles Francis Annesley (1857-1941) foi um arquitecto e designer inglês associado ao 
movimento das Arts and Crafts. 
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segundo plano, a importância dada à reprodução de estilos do passado sobre os 

motivos ornamentais.  

Acrescenta também sobre a arquitectura de Voysey, que é a sua constatável 

naturalidade, aparentemente sem esforço ou afectação, que lhe atribuiu o mérito 

reconhecido; e que ao mesmo tempo permite reforçar essa perspectiva, examinar a 

ousadia dos seus muros nus e das largas filas horizontais de janelas. Motivo que, 

sobre a obra desse arquitecto, permite reconhecer que ainda no final do séc. XIX a 

Inglaterra se aproximou de algo mais circunjacente da posterior linguagem do 

modernismo (Pevsner, 1943, p. 341). 

 

Também o autor Spiro Kostof desenvolve sobre a origem de uma atitude que 

antecipou o sentimento sobre o humanismo, e sobre os respectivos fundamentos160 

que o constituem no campo da arquitectura. Os desenvolvimentos desse jovem grupo 

de arquitectos e nomeadamente de Charles Voysey – suportados na casa de campo 

modesta – afirmavam ideias estéticas e socias, que validavam a beleza premeditada 

como algo que já não era apenas considerado a favor das classes privilegiadas, e 

simultaneamente, que essa beleza não era necessariamente legitimada apenas por 

referências históricas no detalhe (1995, p. 681-682). 

Continuamente, a ideia de uma «honestidade» de funções e materiais consagrava-se 

na insistência de Charles Voysey no que o mesmo designava por “aptidão para um 

propósito161”, uma ideia que viria a ser considerada «comum» para a maioria dos 

                                            
160

 O autor aprofunda essa afirmação esclarecendo as bases desse humanismo, fundamentado como o 
planeamento local e espacial, assim como o funcionamento de cada casa, que eram cuidadosamente 
estudados para a sua propósito; a ideia de que a conveniência e a salubridade determinavam as formas; 
e a noção de simplicidade enquanto principio principal (Kostof, 1995, p. 681). 
161

 Tradução nossa de “fitness for purpose” (Kostof, 1995, p. 682). 

Ilustração 22 - Casa em Colwall, Malvern, 1893, de Charles Voysey. ([Adaptado a partir de:] Pevsner, 
1943) 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  99 

pioneiros do modernismo. As casas de campo de Voysey seguiam nessa continuidade 

um conceito de plano livre, geralmente em forma de L, e que permitia a serialização de 

funções relacionadas e maior espaço de vãos para o exterior. 

Ainda Spiro Kostof reflecte sobre a origem desta atitude e evidencia-a como possível 

de rastrear até William Morris, destacando a divida desse sentimento «humanista» que 

foi para além do motivo do funcionalismo, valorizando igualmente a força influente da 

premissa de Morris de que todos os objectos, mesmo os mais humildes de uso diário, 

tem potencial artístico. A casa na sua totalidade poderia ser desenvolvida em arte, 

com o mobiliário construído e os utensílios domésticos todos desenhados sobre a 

perspectiva do mesmo autor ou sobre o suporte de colaboradores simpatéticos a esse 

(1995, p. 682). 

Assim, através de um percurso de criação e de investigação, a casa de campo 

desenvolve-se. E, acabando necessariamente por assimilar as necessidades inerentes 

à arquitectura «da cidade», encaminha historicamente para a Art Nouveau a matriz da 

sua ideia, adaptada à necessidade de uma imagem «moderna», em confronto com a 

imagem da villa. 

3.1.3. OS IDEAIS, OS INTERVENIENTES, E A EXPERIÊNCIA DA ART NOUVEAU 

NO ÂMBITO DE UMA NOVA ARQUITECTURA 

Ruskin, Morris, and their followers hated the machine and consequently the new steel 

and glass architecture […] Ruskin’s reasons for this frantic scorn were of primarily 

aesthetic nature, those of Morris were interely social. Morris was unable to appreciate 

the positive possibilities of the new materials, because he was to intensely concerned 

with the negative consequences of the Industrial Revolution. He saw only what had 

been destroyed: craftsmanship and pleasurable work. But no new period in human 

civilazation has ever arisen without an initial phase in which a complete upheavel of 

values took place; and such phases are not specially pleasent for contemporaries, The 

engineers, on the other hand, were too absorbed in their thrilling discoveries to notice 

the social discontent accumulating around them, and to listen to Morris’s warning voice, 

Owing to this antagonism, the two most important tendencies in nineteenth-century art 

and architecture could not join forces. The Arts and Crafts kept their retrospective 

attitude, the engineers their indifference to art as such. The precepitate turned out to be 

Art Nouveau. So fascinated were the designers of Art Nouveau by any novelty, any 

demonstration against the traditional and conventional that they could take the 

innovations of the engineers in their stride. They were as much convinced of the 

necessity for devoted work in the crafts as Morris and his disciples, but they were also 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  100 

capable of achieving an occasional synthesis between the new sensitivity and the new 

material. (Pevsner, 1991, p. 146-147)
162

 

Revela-se pertinente convergir no espaço de desenvolvimento deste subcapítulo, um 

breve conjunto de elementos não destacados até aqui no âmbito do desenvolvimento 

da arquitectura entre finais do séc. XVIII início do séc. XX, isto de modo a simplificar a 

análise ao conjunto de intervenientes que estabeleceram uma mentalidade a favor da 

disseminação da Art Nouveau. 

Nesse sentido, destaca-se enquadrar no âmbito desse processo, não apenas alguns 

dos pontos-chave que determinaram uma determinada tendência; como 

consequentemente, olhar para as possibilidades que coexistiram em uma sociedade 

liberta de alguns valores do «velho continente» como o caso dos Estados Unidos da 

América; e continuamente, para os indivíduos que partilharam semelhantes 

circunstâncias passíveis de admitir os valores que deram origem a esse movimento da 

Art Nouveau, mas que divergiram em algum ponto na sua base, e que lhes permitiu 

pensar e fazer arquitectura de um modo marginal ao mesmo. 

A Inglaterra esteve à frente da Europa e da América relativamente à arquitectura 

durante muito tempo; agora o seu ascendente tinha chegado ao fim. Foi a partir da 

Inglaterra que se difundiu a arte da jardinagem paisagística, assim como os estilos de 

Adam e de Wedgwood
163

. O neogótico teve a sua origem na Inglaterra; a ela se deve a 

desvalorização da arte decorativa mecanizada e a reacção construtiva contra ela. A 

revitalização da arquitectura domestica nas mãos de Morris, Norman Shaw e Voysey 

foi inglesa; igualmente inglesa foi a nova concepção social duma arte unificada sob a 

orientação da arquitectura, e foram inglesas as primeiras realizações de traçados e 

projectos completamente independentes do passado. (Pevsner, 1943, p. 341) 
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 Ruskin, Morris, e os seus seguidores odiavam a máquina e consequentemente a nova arquitectura de 
aço e vidro […] Os motivos de Ruskin para este desdém frenético eram de uma natureza primeiramente 
estética, os de Morris eram inteiramente sociais. Morris era incapaz de apreciar as possibilidades 
positivas dos novos materiais, porque estava intensamente preocupado com as consequências negativas 
da revolução industrial. Ele apenas via o que havia sido destruído: o artesanato e o trabalho com deleito. 
Mas nenhum período da civilização humana alguma vez se ergueu sem uma fase inicial na qual uma 
completa convulsão de valores tivesse tido lugar; e tais fases não são geralmente agradáveis para os 
contemporâneos. Os engenheiros, por outro lado, estavam demasiado absorvidos nas suas emocionantes 
descobertas para notar o descontentamento social à sua volta, e para escutar a voz alarmante de Morris. 
Devido a este antagonismo, as duas mais importantes tendências na arte e na arquitectura do séc. XIX 
não conseguiram juntar esforços. As Arts and Crafts mantiveram a sua atitude de retrospectiva, os 
engenheiros a sua indiferença perante a arte e derivados. O precipitado acabou por ser a Art Nouveau. 
Fascinados eram os designers da Art Nouveau por qualquer novidade, qualquer demonstração contra o 

tradicional e o convencional, que poderiam levar as inovações dos engenheiros na sua caminhada. Eles 
estavam tão convencidos da necessidade de um trabalho devoto nos trabalhos manuais como Morris e 
seus discípulos, mas eram também capazes de alcançar uma síntese ocasional entre a nova 
sensibilidade e o novo material. (Tradução nossa). 
163

 Wedgwood, Josiah (1730-1795) foi um prestigiado ceramista inglês, responsável pela industrialização 
da produção cerâmica através da sua companhia Josiah Wegwood and Sons.  
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A Art Nouveau, o primeiro novo estilo do continente desde os desenvolvimentos do 

período correspondente ao Renascimento, e que procurou inerentemente uma nova 

«modernidade», teve nos últimos desenvolvimentos ingleses as suas mais 

sustentadas influências. Apesar disso, foi em Bruxelas em 1893 que esse surdiu, e a 

partir daí, em apenas dois anos se tornou num movimento de destaque na linguagem 

dos jovens artistas da Alemanha, Áustria e França. Pouco antes da passagem para o 

séc. XX, o grau de desenvolvimento alcançado em Inglaterra no âmbito das artes 

decorativas foi “de uma concepção verdadeiramente contemporânea” (Pevsner, 1943, 

p. 342), mas em arquitectura limitou-se a uma aproximação de uma interpretação mais 

livre do tradicional, face ao historicismo da época anterior, e que se evidenciou 

nomeadamente na audácia de Voysey na aplicação dos seus modelos decorativos. 

Essa «interpretação mais livre do tradicional» como descrito por Nikolaus Pevsner, é 

mais sucintamente identificada por Spiro Kostof como «Estilo Livre»164 na sua 

associação do mesmo ainda aos desenvolvimentos de Voysey e da geração de jovens 

arquitectos influenciados por Morris e Shaw; e o mesmo autor justifica o Estilo Livre e 

a própria mentalidade das Arts and Crafts, ambas de teor socialista, como suspeitas 

no seu todo de serem anti estabelecimento (1995, p. 682). 

Sobre a questão do socialismo implicada na doutrina de Morris, essa representava a 

outra face dos seus ideais. O mesmo reivindicava os seus esforços contra a arte sem 

raiz, ou contra os artistas que “se envolvem em sonhos da Grécia e da Itália… dos 

quais apenas algumas pessoas fingem compreender ou ser movidas” (Morris apud 

Pevsner165, 1991, p. 22). E esses ideais socialistas estavam intrinsecamente ligados 

com a noção de arte de Morris, que derivava por sua vez do seu conhecimento sobre 

as condições de trabalho medievais, e que é portanto parte da parcela do historicismo 

do séc. XIX (Pevsner, 1991, p. 23). 

Consequentemente, Morris definia a arte simplesmente como a expressão do homem 

sobre o seu prazer no labor, e de que a verdadeira arte deveria ser feita pelas pessoas 

e para as pessoas, como uma alegria para o autor e para o utilizador166 e colocando 

de parte todo o sentido da palavra «inspiração» como sendo uma «falta de senso». 

Esta definição de arte de Morris reforçou a sua ideia – prosseguindo com a 
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 Tradução nossa de «Free Style». 
165

 O autor esclarece a fonte da citação: “The collected Works of William Morris, London, 1915, xxiii, p. 
147.” (Pevsner, 1991, p. 219). 
166

 O autor esclarece a fonte bibliográfica destas considerações de Morris: “Cf. Mackail, J. W. The Life of 
William Morris, London, 1899. Reissued (…) 1950.” (Pevsner, 1991, p. 219). 
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mentalidade das ideias de Ruskin, e de Pugin antes dele – de que não é possível 

desassociar a arte da moralidade, politica e religião, levando o mesmo a defender 

nesse contexto, a superioridade da Idade Média sobre a o período correspondente à 

Renascença (Pevsner,1991, p. 23). 

A insistência de Morris em apelar a favor da produção manual corroborava com uma 

vontade em restabelecer as condições de trabalho medievais, e significava isso, apelar 

pela destruição de todos os dispositivos de civilização que foram introduzidos durante 

a Renascença. Essa atitude em se destituir dos meios de produção «modernos» 

permaneceu maioritariamente nos seus seguidores e no âmbito do movimento das 

Arts and Crafts, mas assistiu-se a uma incidente aproximação à aceitação da máquina 

através de um dos seus discípulos, Charles Ashbee167, que inicialmente mantendo a 

mesma atitude medievalista de Morris, se consignou posteriormente ao axioma de que 

a civilização moderna é suportada pela maquinaria (Pevsner, 1991, p. 24). 

A transição desta atitude para a dos pioneiros do Movimento Moderno, revela-se com 

a atitude daqueles indivíduos que aceitaram, integralmente desde o início, as 

possibilidades da arte industrial. Essa iniciativa no sentido da preparação para um 

Movimento Moderno, cessou-se imediatamente em Inglaterra no período pós-Morris e 

teve a sua continuidade no resto do Continente e nos Estados Unidos. Os primeiros 

arquitectos a admirar a máquina e a entender o seu carácter, essência, e 

consequências para a arquitectura foram Louis Sullivan168; Frank Lloyd Wright169; Henri 

van de Velde170; Otto Wagner171 e Adolf Loos172 (Pevsner, 1991, p. 27). 

The main themes of nineteenth century architecture are to be found in Europe. But by 

the end of the century, Europe seemed to have exausted itself and to be waiting for 

disaster, and the story of architecture shifted to America, by then the center of economic 

power with its vast natural resources. […] The nineteenth century had changed the 

whole architectural landscape with a wealth of new buildings demonstrating a massive 
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 Ashbee, Charles Robert (1863-1942) foi um arquitecto e designer associado ao movimento das Arts & 
Crafts. 
168

 Sullivan, Louis (1856-1924) foi um arquitecto americano considerado como um dos pioneiros do 
modernismo, e bastante influente no âmbito da arquitectura da Escola de Chicago. 
169

 Wright, Frank-Lloyd foi um arquitecto americano, e considerado um dos mais influentes arquitectos do 
séc. XX. 
170

 Van de Velde, Henry (1863-1957) foi pintor e arquitecto de nacionalidade belga, e representante da Art 
Nouveau. 
171

 Wagner, Otto Koloman (1841-1918) foi um arquitecto e urbanista austríaco, membro da Sezession de 
Viena. Foi bastante influente, e embora sendo principalmente apologista de uma linguagem neoclássica é 
igualmente reconhecido pelos seus desenvolvimentos no âmbito da absorção das novas técnicas de 
engenharia para a linguagem da arquitectura. 
172

 Loos, Adolf Franz Karl Viktor Maria (1870-1933) foi um arquitecto austríaco e checo, que advogava a 
simplicidade das superfícies, em contraste com a instituída decoração finissecular. Principalmente 
reconhecido enquanto um dos pioneiros do Movimento Moderno. 
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variety of taste. The climax of nearly a century of experiment came at the turn of the 

century. (Nuttgens, 1997, p. 251)
173

 

Interessa contextualizar primeiramente que, uma mais dedicada atenção aos 

desenvolvimentos da arquitectura americana começara já a justificar-se ainda no início 

do séc. XVIII; suportada por um desenvolvimento sustentado sob princípios de valor 

com maior interesse internacional, partindo do momento em que se evidenciou a 

tendência para a associação dos motivos neoclássicos ao discurso da sua 

arquitectura; um momento que corresponde historicamente com as revoluções 

americanas e com a posterior assinatura do Tratado de Paris174 de 1783. 

American architecture assumes an unquestionable international significance for the first 

time with Thomas Jefferson (1743-1826), who was influenced by French neo-classicism 

in his search for an architecture which would symbolize the values of the newly 

established republic. […] Jefferson may have been the first American to have thought 

objectively about architecture in terms of a return to first principles. This was not only 

appropriate for the man who was to draft the Declaration of Independance, but was 

entirely in harmony with the ideals of the neo-classical theorists and architects of 

contemporary Europe. (Watkin, 2000, p. 427)
175
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 Os temas principais da arquitectura europeia do séc. XIX encontram-se na Europa. Mas em finais do 
século, a Europa parecia se ter esgotado e de estar à espera de um desastre, e a história da arquitectura 
transitou para a América, por essa altura o centro do poder económico com os seus vastos recursos 
naturais. […] O séc. XIX havia mudado toda a paisagem arquitectural com uma riqueza de novos edifícios 
que demonstravam uma massiva variedade de gosto. O clímax de quase um século de experiencia 
chegou na viragem do século. (Tradução nossa). 
174

 O tratado de Paris foi assinado nessa cidade por representativos do rei George III e por 
representativos americanos, no âmbito do reconhecimento por parte da Inglaterra, dos Estados Unidos da 
América como uma nova republica livre, soberana e independente. 
175

 A arquitectura americana assume pela primeira vez um significado internacional inquestionável com 
Thomas Jefferson (1743-1826), que foi influenciado pelo neoclassicismo Francês durante a sua procura 
por uma arquitectura que simboliza-se os valores da nova república estabelecida. […] Jefferson pode ter 
sido o primeiro Americano a pensar objectivamente em arquitectura em termos de um regresso aos 
primeiros princípios. Isto não era apenas apropriado para o homem que esboçou a Declaração da 
Independência, mas que estava inteiramente em harmonia como os ideais dos teóricos neoclássicos e 
dos arquitectos da Europa contemporânea. (Tradução nossa). 
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Ilustração 23 - Monticello, em Charlottsville, Virgínia. Casa que Thomas 

Jefferson projectou para si próprio (construção iniciada em 1771; remodelado 
entre 1973 e 1809). ([Adaptado a partir de:] Watkin, 2000, p. 428) 

 

Ilustração 24 - Biblioteca da Universidade 

de Virgínia, de Thomas Jefferson (1816-
1826). Vista exterior. ([Adaptado a partir 
de:] Watkin, 2000, p. 429) 

Essa preponderância da vertente clássica foi-se afirmando até ao ponto de consolidar, 

durante a Feira Mundial de 1893 em Chicago176, o Classicismo das Beaux-Arts como a 

linguagem corrente da arquitectura Americana (Watkin, 2000, p. 565). 

 

Já no decorrer da década de 80 do séc. XIX, simultaneamente que a tendência para o 

academicismo se exacerbava na América, o mesmo se verificava em Inglaterra. 

Observava-se um crescente interesse na École des Beaux-Arts por parte dos 

estudantes ingleses, tal como na América de modo similar, e onde se fundamentava 

essa aceitação do academicismo sobre a ideia de identidade nacional. Nesses termos, 

a continuidade do movimento das Arts and Crafts foi substancialmente ultrapassada 

no âmbito da arquitectura pública no final do século. E tal como se verificava em 
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 A Feira Mundial de Chicago foi um evento organizado em 1893 no âmbito da celebração dos 400 anos 
da chegada de Cristóvão Colombo à América. A importância desse evento distingue-se pela importância 
da sua exposição no âmbito da influência social e cultural, assim como no propósito da arquitectura 
Americana. 

Ilustração 25 - Capitol dos Estados Unidos, Washington, de Wiiliam Thornton (Concluído em 1827). Projecto 
executado no âmbito de concurso público lançado por Thomas Jefferson, enquanto 1º Secretário dos 
estados Unidos, em 1792. ([Adaptado a partir de:] Watkin, 2000, p. 431) 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  105 

outros países europeus, o historicismo mantinha-se destacado no inicio do séc. XX, 

em contraste com os esforços de uma minoria que procurava uma arquitectura nos 

termos de um “modernismo sem estilo177” (Kostof, 1995, p. 682-683). 

Essa procura a favor de uma nova arquitectura estava cada vez mais indissociável de 

uma consciência sobre as novas possibilidades provenientes da transformação da 

tecnologia construtiva, resultantes na continuidade da revolução industrial. Essas 

possibilidades vieram sob a forma de novos materiais construtivos, novas técnicas 

estruturais e novos serviços técnicos, que juntos produziram um sistema estrutural 

universal que poderia ser aplicado a novos edifícios (Nuttgens, 1997, p. 245). 

Se primeiramente, e ainda no séc. XVIII, o aproveitamento mais evidente das 

possibilidades estruturais do ferro foram principalmente demonstradas em maior 

escala em estruturas utilitárias como a Iron Bridge178, em uma questão de alguns anos 

o ferro começou a ser mais extensivamente utilizado – no âmbito da construção – em 

colunas e estruturas, acabando esse sistema por se transformar em um completo 

esqueleto estrutural interno já em inícios do séc. XIX. O ferro, o ferro-fundido, depois o 

ferro-forjado que fora patenteado em 1785, e posteriormente o aço cujo processo foi 

determinado em 1856, remetiam ao arquitecto e não só, a perspectiva de uma nova 

escala sobre uma grande gama de possibilidades construtivas; isso ao mesmo tempo 

que conferiam aos “materiais familiares em séculos precedentes, uma nova vida ou 

novas características” (Nuttgens, 1997, p. 245). 

Acrescentam-se as novas vias de produção de elementos manufacturados e de 

prefabricados; o aquecimento central sob a forma de um sistema a vapor utilizado a 

partir do início do séc. XIX; assim como sistemas de aquecimento de água e 

canalização sanitária que surgiram na segunda metade desse século. Por fim, nas 

últimas décadas do mesmo foram introduzidos os elevadores eléctricos179, os 

telefones e a ventilação mecânica (Nuttgens, 1997, p. 245). 

Em Inglaterra, um edifício que nas palavras de Patrick Nuttgens, mais do que qualquer 

outro na Grã-Bretanha convergiu estas descobertas e se tornou na mais influente 
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 Tradução nossa de “Style-free modernism”. 
178

 Iron Bridge, construída em 1777 em Coalbrookdale, Inglaterra. 
179

 Nikolaus Pevsner destaca a importância destes, cujo advento, contribuiu necessariamente para a 
possibilitar a construção de arranha-céus. O mesmo autor indica simultaneamente Werner von Siemens 
como o responsável por essa invenção em 1880 (Pevsner, 1991, p. 140). 
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inovação do seu tempo foi o Crystal Palace180, em Londres, no qual tudo sobre o 

mesmo era sintomático da época e um sinal do futuro. Já em França, a questão 

aponta indubitavelmente para a Torre Eiffel, construída entre 1887 e 1889 em Paris, e 

sobre a qual o mesmo autor enfatiza sua elegância e economia, e valoriza que com os 

elementos estruturais principais fortemente enfatizados e ligados por uma teia metálica 

de grande complexidade, a Torre Eiffel “era um presságio do futuro” (1997, p. 246-

249). 

 

Ilustração 26 - Crystal Palace, Londres, de Joseph Paxton (1851-1854). Vista interior. ([Adaptado a 
partir de:] Frampton et al., 1988, p. 12) 

 

Ilustração 27 - Torre Eiffel, 
Paris, de Gustave Eiffel (1887-
1889). ([Adaptado a partir de:] 
Nuttgens, 1997, p. 249) 

Continuamente, a questão a destacar aqui sob a perspectiva da arquitectura francesa 

durante o século XIX, não é apenas a importância dos desenvolvimentos sobre a 

exploração da estrutura levados a cabo por Viollet-le-Duc, sob os quais o mesmo 

aprofundou como os princípios da arquitectura gótica poderiam ser interpretados e 

desenvolvidos sob as possibilidades da estrutura tecnológica. Mas é igualmente 

fundamental, segundo Patrick Nuttgens, evidenciar a preponderância que se verificou 

no âmbito do planeamento da planta e dos espaços na questão monumental. Essa 

capacidade estava evidentemente demonstrada na Opéra Paris181, construída entre 
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 Palácio de Cristal, da autoria de Joseph Paxton e construído em 1851 no âmbito de albergar a grande 
exposição universal no mesmo ano. A sua estrutura foi pré-fabricada e dependeu de uma sofisticada 
organização em obra. Era adjectivamente leve e transparente, sendo suportado e envolto por ferro e 
vidro. Segundo as palavras de Nuttgens era um edifico de forma revolucionária, sobre o motivo de ter 
uma forma indeterminada, afirmando o mesmo que não havia motivo para esse não haver sido construído 
maior ou mais pequeno, mais comprido ou mais largo, e conclui afirmado que o edifício não dispunha de 
nenhum estilo convencional (1997, p. 246). 
181

 O autor desenvolve esta afirmação referindo que, apesar de o edifício ser um triunfo do historicismo 
sumptuoso neobarroco, o planta esta pensada de um modo brilhante e que demonstra o funcionamento 
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1861 e 1875 e da responsabilidade de Charles Garnier182. Um edifício que apesar de 

ser um triunfo do historicismo sumptuoso neobarroco, transpõe uma planta que 

demonstra a mente do arquitecto a trabalhar em todas as funções e espaços, todos os 

cantos e detalhes (1997, p.247-248). 

 

 

Ilustração 29 - Planta da Opéra Paris, de Charles 
Garnier (1861-1875). ([Adaptado a partir de:] 
Nuttgens, 1997, p. 248) 

Nesse sentido e associativamente, a obra de Henri Labrouste – já mencionada no 

desenvolvimento deste capítulo – representa notoriamente a consciência sobre estas 

duas vertentes aqui evidenciadas no desenvolvimento dos seus projectos para a 

Bibliothèque Sainte-Geneviève e para a Bibliothèque Nationale – com o uso efectivo 

de uma estrutura tecnológica integrada com o plano e com a aparência. Assim, 

aplicando a nova tecnologia à sua análise sobre as necessidades de uma biblioteca 

moderna a ser utilizada por muitas pessoas, Labrouste produziu espaços que 

combinam ingenuidade com elegância (Nuttgens, 1997, p. 248). 

Na Europa, em caso geral e no decorrer do séc. XIX, revela-se uma mesma 

diversidade de estilos baseada nos tons nacionais e regionais, mas identificou-se 

pontualmente essa mesma experimentação com estrutura e espaço. Na Áustria e na 

Alemanha, onde mesmo que com maior evidência estivesse presente uma inerente 

                                                                                                                                
da mente do arquitecto no processo de desenvolvimento do espaço e da função, de todos os cantos e 
detalhes. 
182

 Garnier, Charles (1825-1898) foi um arquitecto francês. 

Ilustração 28 - Viollet-le-Duc: Desenho 
para uma sala de concertos [c. 1886], de 
Entretiens sur l’architecture, 1858-1872. 
([Adaptado a partir de:] Watkin, 2000, p. 
451) 
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preocupação com o estilo – historicamente em perspectiva respectivamente sobre o 

auge do império Austro-Húngaro, e da influência de Bismarck – verifica-se a existência 

deste mesmo exercício como se confirma na galeria da Alte Pinakothek, concluída em 

1836 em Munique, e na qual Leo von Klenze183 desenvolve uma planta organizada que 

viria a influenciar o desenho de edifícios de função semelhante no resto da europa 

(Nuttgens, 1997, p. 249-250). 

 

Outros exemplos a destacar verificaram-se em Bruxelas, com o Palais de Justice184, 

um edifício neobarroco de evidente exercício ecléctico; em Amesterdão, com o 

Rijksmuseum, construído entre 1877 e 1901 e da responsabilidade de Petrus 

Cuypers185, um edifício representativo do uso do ferro e do vidro no desenvolvimento 

dos seus vastos paços internos; e em Milão, na Galleria Vittorio Emanuele186, um 

conjunto de ruas pedestres cobertas que resultavam em uma estrutura de ferro e vidro 

extensa que ocupa um vasto plano cruciforme, e que albergava um espaço destinado 

ao lazer e comércio (Nuttgens, 1997, p. 250-251). 
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 Klenze, Franz Karl Leopold von (1784-1864) foi um arquitecto, pintor e escritor alemão. 
184

 Palácio da Justiça, construído entre 1866 e 1883 e da responsabilidade do arquitecto Joseph Poelaert. 
185

 Cuypers, Petrus Josephus Hubertus (1827-1921) foi um arquitecto holandês. 
186

 Galeria Vittorio Emanuele, construída entre 1863 e 1867, e desenhada pelo arquitecto Giuseppe 
Mengoni. 

Ilustração 30 - Planta da Alte Pinakothek, Munique, de Leo von Klenze (1826-1836). ([Adaptado a partir de:] Nuttgens, 
1997, p. 250) 
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Na América, essa resistência e procura por um «modernismo sem estilo» evidenciou-

se especialmente sob os esforços de Sullivan e do seu pupilo Frank Lloyd Wright; 

Sullivan que foi a quem coube o reconhecimento das evidentes possibilidades do aço 

comparativamente às do ferro fundido, nomeadamente no desenho estrutural de 

arranha-céus. O que se entende aqui por «arranha-céus» não é simplesmente um 

edifício alto, mas sim um edifício no qual as paredes portantes são substituídas por um 

esqueleto estrutural (Pevsner, 1991, p. 141). 

Se nos parâmetros desse termo se incluem edifícios com estrutura em ferro, essa 

atitude de Sullivan em abraçar as possibilidades do aço corroboram o resultado das 

suas pretensões no seu projecto para o edifício Wainwright187, e o reivindicam como 

elemento de referência na evolução do movimento moderno. Esse edifício, para além 

do facto da utilização do aço enquanto elemento estrutural, destaca-se 

simultaneamente dos outros arranha-céus até ai construídos por se destituir – em 

comparação com esses – das características e semelhanças dos mesmos com as 

“usuais torres de maçonaria” até ai feitas, independentemente de serem suportados 

por estrutura de ferro (Pevsner, 1991, p. 141). 

                                            
187

 Wainwright Building, construído entre 1890 e 1891 em St. Louis, Missouri. 

Ilustração 31 - Galleria Vittorio Emanuele, Milão, de Giuseppe 
Mengoni (1863-1867). ([Adaptado a partir de:] Nuttgens, 1997, p. 
250) 
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Ilustração 33 - Pormenor do remate decorativo na cornija em outro 
dos edifícios de Louis Sullivan, Guaranty Trust Building, em Buffalo, 
Nova Iorque (1894-1895). ([Adaptado a partir de:] Frampton et al., 
1988, p. 63) 

O edifício desenvolve-se em uma grande simplicidade rítmica, suportada segundo o 

próprio Sullivan na ponderação sobre a célula individual, que requer uma janela com o 

seu suporte separador, peitoril e lintel, e sem mais a acrescentar, fazer todas 

parecidas, porque todas são parecidas. O topo do edifício era encerrado com uma 

grande cornija que sustentava uma exuberante decoração remetente da Art Nouveau 

(Pevsner, 1991, p. 142). 

Nas palavras de Kostof, os desenvolvimentos de Wright e da Prairie School188 estavam 

muito proximamente correlacionados com a Inglaterra, e partilhavam a filosofia das 

Arts and Crafts dos arquitectos do Estilo Livre189 – com uma importante reserva, os 

americanos não rejeitaram a manufactura mecânica. Wright elogiou a máquina como 

uma ajuda que afinava o controlo do designer, o que o mesmo rejeitava era a 

estandardização e produção em massa que o privava dos seus direitos criativos. 

(1995, p. 683) 

The many disgraceful things perpetrated by the machines are, according to Wright, the 

fault not of the machines but of the designers. For “the machine has noble possibilities, 

unwillingly forced to this degradation… by the Arts themselves”. […] And Wright’s belief 

                                            
188

 A Prairie School, nome pelo qual ficou conhecido posteriormente ao seu período de actuação, foi um 
movimento que se destacou principalmente em uma parte da zona Oeste dos Estados Unidos da América 
no final do séc. XIX e inicos do séc. XIX e que partilhava ideias do movimento das Arts & Crafts, e que 

geralmente se refere à geração de arquitectos influenciada por Sullivan e Wright, embora que o primeiro 
não seja considerado como parte do mesmo. 
189

 Termo solicitado primeiramente na p. 100, do presente subcapítulo 3.1.3 «Os ideias, os intervenientes, 
e a experiência da Art Nouveau no âmbito de uma nova arquitectura», e que desenvolvia e associava a 
«interpretação mais livre do tradicional» como descrito por Nikolaus Pevsner, a esse identificado por Spiro 
Kostof. 

Ilustração 32 - Wainwright Building, St. 
Louis, Missouri, de Louis Sullivan (1890-
1891). ([Adaptado a partir de:] Pevsner, 
1943, p. 141) 
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in the machine is so strong that he foresees a possible salvation for the craftsman in his 

humbly learning from the machine. (Pevsner, 1991, p. 31)
190

 

No seu projecto para o Unity Temple191, Wright optou por utilizar blocos monolíticos de 

betão. Sendo uma das primeiras execuções desse material em edifícios públicos, foi 

reflexo de uma atitude que corroborava o seu inato propósito enquanto arquitecto na 

aplicação de novos materiais construtivos. Embora se evidencie aqui a escolha 

simultaneamente nos termos do seu efeito prático e de custo, isso pelo facto do betão 

– pelas suas características inerentes – permitir a construção em laje, e 

consequentemente possibilitar a formação espaço tridimensional abstracto, realçando 

a expressividade cubista192 em desenvolvimento de Wright (Kostof, 1995, p. 683). 

 

Esta atitude evoca as possibilidades que sustentavam a afirmação de uma realidade 

que não era limitada por antigos valores, como era imposta aos arquitectos europeus. 

Ainda assim Wright preferia essencialmente utilizar tijolo ou madeira e gesso, e 

acreditava, similarmente aos seus contemporâneos do «Estilo Livre», que os 

arquitectos deviam desenhar na natureza dos materiais (Kostof, 1995, p. 683).  

                                            
190

 As muitas infames coisas perpetradas pelas máquinas são, de acordo com Wright, culpa não das 
máquinas mas dos designers. Porque a “máquina tem possibilidades nobres, involuntariamente forçadas 
a esta degradação… pelas próprias Artes”. […] E o crer de Wright nas máquinas é tão forte que ele prevê 
uma possível salvação para o artesão na sua humilde aprendizagem da máquina. (Tradução nossa). 
191

 Construído entre 1904 e 1906 em Oak Park, Illinois. 
192

 O autor aprofunda esta descrição acentuando os elementos planos que se cruzavam em diferentes 
níveis de modo a envolver e a formar espaço abstracto (Kostof, 1995,p. 683). 

Ilustração 34 - Unity Temple, Oak Park, Illinois, de Frank Lloyd Wright (1904-1908). 

Vista interior. ([Adaptado a partir de:] Frampton et al, 1988, p. 129) 
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Continuamente a Prairie School era extremamente discreta no âmbito de evocar o 

passado comparativamente às tendências populares medievais do Estilo Livre, dando 

maior enfoque para as artes primitivas e terras remotas – como o caso das formas 

japonesas, do Bungalow indiano ou da arquitectura da América pré-Colombo. O que 

importa aqui enquadrar, é que a inspiração sobre estes motivos aos quais recorria 

Frank Lloyd Wright se equacionava nos termos do tipo mais fundamental de 

arquitectura, sem concessão a referências decorativas, e que paradoxalmente – e 

aliada à sua visão conservadora de uma sociedade familiar e paternalista – a sua 

arquitectura estava intimamente ligada com a aplicação das mais recentes 

possibilidades estruturais e equipamentos modernos (Kostof. 1995, p. 683). 

A base configuradora dos pensamentos de Wright e de Sullivan, diverge 

sinteticamente no sentido da proveniência dos seus estímulos, o primeiro que nas 

palavras de Pevsner, foi decisivamente influenciado pela linha de pensamento inglesa, 

e o segundo, que responsável por um dos primeiros manifestos de um novo estilo, 

Ornament in Architecture193, defendia que seria imensamente bom para o nosso bem 

estético, se nos sustivéssemos inteiramente do uso do ornamento por um período de 

alguns anos, de modo a que o nosso pensamento se possa concentrar agudamente 

sobre a produção de edifícios bem formados e agradavelmente em nu (Pevsner, 1991, 

p. 28). 

A aprovação da superfície sem decoração expressa por Sullivan não era ainda assim 

uma ideia completamente desconhecida em Inglaterra, também Voysey escreveu que 

abandonar a massa de ornamentação desnecessária, seria saudável e necessário 

(Pevsner, 1991, p. 29). 

Mas, tal como Voysey que independentemente de tais sugestões foi um dos mais 

importantes representativos da evolução da ornamentação entre Morris e o séc. XX, 

também Sullivan foi de facto igualmente revolucionário no seu ornamento como no uso 

de superfícies lisas e suaves (Pevsner, 1991, p. 29). 

Sullivan acrescentou ainda em Ornament in Architecture, que o ornamento orgânico 

seria o próximo passo em seguimento da exclusão íntegra do ornamento. E, os 

próprios motivos decorativos orgânicos de Sullivan – como referido quando se abordou 

                                            
193

 Datado de 1892. 
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o seu projecto para o edifício Wainwright – pertencem aos parâmetros da Art Nouveau 

(Pevsner, 1991, p. 29). 

Tal como Frank Lloyd Wright, também Wagner, Loos e van de Velde, foram 

igualmente influenciados pelos desenvolvimentos ocorridos em Inglaterra. Exemplo de 

Wagner, que expressou a sua grande admiração pelo conforto e simplicidade da arte 

inglesa industrial na sua obra Modern Architektur194 publicada em1896; ou de Adolf 

Loos que afirmou explicitamente que “O centro da civilização europeia actualmente 

está em Londres195”; e van de Velde que também afirmou na sua respectiva obra Die 

Renaissance im modernen Kunstgewerbe196, publicada em 1901, que as sementes 

que fertilizaram o nosso espirito, evocaram as nossas actividades, e originaram a 

completa renovação da ornamentação e da forma nas artes decorativas, foram 

indubitavelmente o trabalho e a influência de John Ruskin e William Morris (Pevsner, 

1991, p. 28). 

Tal como os motivos decorativos de Sullivan, também os de van de Velde subscrevem 

o âmbito dos remetentes da Art Nouveau. O mesmo proferiu a mesma fé em um tipo 

de ornamento que seria capaz de expressar simbolicamente ““by means of pure 

structure… joy, lassitude, protection, etc.””” (van de Velde apud Pevsner, 1991, p. 

29)197; e simultaneamente estendeu essa fé sobre a máquina no sentido de um 

estímulo para o alcance de uma nova beleza.  

Sequentemente, van de Velde arguiu ainda sobre a necessidade de uma lógica 

sustentada no uso dos materiais, e sobre os desenvolvimentos do mobiliário inglês 

característico pelas suas formas vigorosas, robustas, progressivamente 

despromovidas de ornamentação, e de construção racional. Doutrinas em muitos 

aspectos partilhadas por Adolf Loos e por Otto Wagner (Pevsner, 1991, p. 30).  

Para Adolf Loos a beleza pura no trabalho individual era o momento em que esse 

obtinha a utilidade e a harmonia de todas as partes em relação uma com a outra. Já 

Wagner defendia na sua obra Modern Architektur, que todas as formas modernas 

deviam estar em harmonia com os novos requisitos do nosso tempo, prevendo o uso 

                                            
194

 “Wagner, Otto. Modern Architektur, Vienna, 1896, p. 95” (Pevsner, 1991, p. 221) 
195

 O autor esclarece a fonte da citação: “Loos, Adolf. Ins Leere gesprochen, 1897-1900, Innsbruck, 1983, 
p. 18.” (Pevsner, 1991, p. 221). 
196

 “Van de Velde, Henri. Die Renaissance im modernen Kunstgwerbe, Berlin, 1901, p. 23. (Pevsner, 
1991, p. 221). 
197

 ““por via de pura estrutura… alegria, lassitude, protecção, etc.”” (Tradução nossa). 
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de linhas horizontais, coberturas planas, e simplicidade na utilização dos materiais e 

escolha dos métodos de construção na linha desse estilo futuro (Pevsner, 1991, p. 30). 

Essas convicções relacionam-se directamente com as posteriormente expressas por 

Frank Lloyd Wright. A base dessas então expressas por Wright, juntamente com a 

profundidade da sua percepção nos termos da máquina enquanto elemento que 

poderia determinar a “emancipação dos artistas da tentação do trivial engano 

estrutural” (Pevsner, 1991, p. 31), posicionam-no como um dos mais avançados 

pensadores sobre o futuro da arte e da arquitectura do seu tempo. Apesar dessa 

evidência, as teorias de Wright permaneceram isoladas na América durante as 

primeiras décadas do séc. XX; comparativamente, os que advogavam por um novo 

estilo na maioria dos países europeus, depararam-se com uma insuficiente 

receptividade a essas teorias até às consequências da Primeira Guerra Mundial. 

Ainda assim, a transição para a aplicação dos novos materiais construtivos 

evidenciou-se necessariamente para além da arquitectura americana. Os dois 

principais materiais utilizados no âmbito das novas tendências construtivas foram: o 

aço, que surgiu na Inglaterra e se reivindicou como elemento de uso generalizado na 

América; e o betão-armado, desenvolvido em França, e aperfeiçoado tecnicamente 

por François Hennebique198 ainda em 1982. Essa combinação das características 

inerentes do betão com as do aço foi um dos pontos de viragem na história da 

arquitectura (Nuttgens, 1997, p. 254). 

Nesse contexto, um dos primeiros edifícios em betão-armado em França foi a Igreja de 

St-Jean-de-Montmartre, construída em Paris entre 1897 e 1904, e da responsabilidade 

de um discípulo de Viollet-le-Duc – Anatole de Baudot199. Os ideais de Viollet-le-Duc, 

no propósito da utilização da tecnologia «moderna» no desenvolvimento dos princípios 

das estruturas tradicionais, permaneceram no âmbito dos desenvolvimentos de 

Baudot. Este reexaminou as formas tradicionais e reduziu-as de modo a permanecer 

apenas o essencial, num exercício enquadrável no âmbito de uma arquitectura 

moderna (Nuttgens, 1997, p. 254-255). 

                                            
198

 Hennebique, François (1842-1921) foi um engenheiro francês, e um dos principais responsáveis pelo 
sistema de construção em betão-armado. 
199

 Baudot, Joseph-Eugène-Anatole de (1834-1915) foi um arquitecto francês e um dos pioneiros na 
utilização do betão-armado como elemento construtivo. 
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Na continuidade do âmbito desse exercício, foi o arquitecto Auguste Perret200 que o 

aprofundou até ao seu ponto mais satisfatório, concretizando-o pela eliminação do 

detalhe e expressão desnecessário. No seu edifício de apartamentos com oito andares 

em Paris, 25bis rue Franklin, no qual segundo as palavras de Nuttgens, Perret 

concretizou mais aprofundadamente as possibilidades do espaço interior 

comparativamente aos desenvolvimentos dos arquitectos de Chicago – um exercício 

suportado pela realização do arquitecto Auguste Perret, sobre a presença 

desnecessária de paredes portantes num edifico estruturado em betão-armado 

(Nuttgens, 1997, p. 255). 

Um exercício que o mesmo arquitecto estendeu posteriormente ao preceito dos 

grandes visionários góticos da Idade Média, com o seu projecto para a Igreja de Notre-

Dame-du-Raincy, construída entre 1922 e 1923 nos arredores de Paris. Neste edifício, 

Perret demonstrou como uma planta tradicional poderia suportar uma concepção 

espacial equiparável a esses do período medieval; um espaço definido que consistia 

em abobadas segmentadas de betão-armado e moldadas in situ, que suportadas por 

um número mínimo de elegantes fustes, permitia uma espaço arejado e envolto sob 

uma luz penetrante, permeável através de paredes não portantes e constituídas por 

elementos de betão pré-moldado, por sua vez preenchidos com vidro colorido 

(Nuttgens, 1997, p. 255). 

                                            
200

 Perret, Auguste (1874-1954) foi um arquitecto francês e um dos pioneiros na utilização do betão-
armado como elemento construtivo. 

Ilustração 35 - Igreja de St-Jean-de-Montmartre, Paris, de Anatole de Baudot (1897-1904). Vistas exteriores. 
([Adaptado a partir de:] Frampton et al., 1988, p. 68) 
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Ilustração 37 - Igreja de Notre-Dame-du-Rancy, Le Raincy, Paris, de Auguste 
Perret (1922-1924). Vista interior. ([Adaptado a partir de:] Kostof, 1995, p. 689) 

Ainda em França, simultaneamente às experiências aqui verificadas, desenvolveu-se 

um novo género de expressividade espacial promovido pelo deleito Francês no 

detalhe decorativo. O arquitecto francês Hector Guimard201, que desenhou as entradas 

para o metro de Paris de 1900, era um exponente da Art Nouveau, uma corrente que 

ainda Nuttgens caracteriza, para além da utilização de um traço fluido, pelo “uso de 

elementos decorativos abstractos remetentes de motivos biológicos e botânicos, 

assimetria, e um vasto reportório de materiais” que em todas as suas possibilidades, 

permitiam a expressão pessoal e temas decorativos singulares (1997, p. 255). 

The form of Art Nouveau buildings was also frequently influenced by the nineteenth-

century emphasis on the use of “new” materials such as iron and glass which had 

helped shape the Crystal Palace in London and the Palace of Machines
202

 in Paris. The 

calls for structural honesty by Viollet-le-Duc and for organic design by Sullivan were 

also given expression by Art Nouveau architects who, in addition, shared the belief of 

men like Ruskin and Cuypers in the necessity of reviving craftsmanship. (Watkin, 2000, 

p. 537)
203

 

                                            
201

 Guimard, Hector (1867-1942) foi um arquitecto francês principalmente reconhecido enquanto elemento 
representativo da Art Nouveau. 
202

 Palais des Machines ou Galerie des Machines, tradução para Galeria das Máquinas em português, foi 
um pavilhão construído no âmbito da Exposição Universal de Paris de 1889 e da responsabilidade do 
arquitecto Ferdinand Dutert e do engenheiro Victor Contamin. O pavilhão foi construído com recurso ao 
ferro, ao aço e ao vidro. 
203

 A forma dos edifícios da Art Nouveau era também frequentemente influenciada pela enfase do séc. 
XIX nos uso de “novos” materiais tais como o ferro e o vidro, que haviam ajudado a moldar o Palácio de 
Cristal em Londres e o Palácio das Máquinas em Paris. Também às referências por uma honestidade 
estrutural de Viollet-le-Duc, e por um desenho orgânico por Sullivan, foi dada expressão pelos arquitectos 

Ilustração 36 - Edifício da 25bis rue 
Franklin, Paris, de Auguste Perret 
(1903-1904). Vista exterior. ([Adaptado 
a partir de:] Frampton et al., 1988, p. 
116) 
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Em Bruxelas o pioneiro na disseminação da Art Nouveau foi Victor Horta204. O seu 

projecto para o Hôtel Solvay representa, pelas suas características e não apenas por 

mera vicissitude, as particularidades da Art Nouveau. As curvas fluidas e a disposição 

franca dos motivos decorativos em ferro fundido no hall da escadaria principal, 

evidenciam um sentido de unidade estilística que se estende em todo o interior do 

edifício (Nuttgens, 1997, p. 255). 

 

The shattering of the interior took place around the turn of the century in art nouveau. 

And yet the latter appeared, according to its ideology, to bring with it the perfection of 

the interior. The transformation of the lone soul was its apparent aim. Individualism was 

its theory. With van de Velde, there appeared the house as expression of the 

personality. Ornament was to such a house what the signature is to a painting. The real 

significance of art nouveau was not expressed in this ideology. It represented the last 

attempt at a sortie on the part of Art impresioned by technical advance within her ivory 

tower. It mobilized all the reserve forces of interiority. They found their expression in the 

mediumistic language of line, in the flower as symbol of the naked, vegetable Nature 

that confronted the technologically armed environment. […] Through ornament, it strove 

to win back these forms for Art. Concrete offered it new possibilities for the creation of 

plastic forms in architecture. (Walter Benjamin apud Frampton et al., 1988, p. 73)
205

 

                                                                                                                                
da Art Nouveau que, em adição, partilhavam a crença de homens como Ruskin e Cuypers na 
necessidade de reviver o artesanato. (Tradução nossa). 
204

 Horta, Victor Baron (1861-1947) foi um arquitecto de nacionalidade belga, reconhecido como uma das 
figuras representativas mais preponderantes da vertente estilística da Art Nouveau.  
205

 O estilhaçar do espaço interior aconteceu por volta da passagem do século na art nouveau. Ainda 
assim a respectiva apareceu, de acordo com a sua ideologia, de modo a trazer com ela o 

Ilustração 38 - Hôtel Solvay, Bruxelas, de Victor Horta (1895-1900). Vista para a entrada principal; e 
vista para a escadaria a partir do interior. ([Adaptado a partir de:] Frampton, 1988, p. 86) 
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A origem da Art Nouveau, que não começou por se desenvolver inicialmente enquanto 

um movimento de arquitectura, remonta as suas primeiras possibilidades à 

redescoberta das artes ilustrativas de William Blake206, e posteriormente à importação 

do gosto japonês para a Inglaterra por James McNeill Whistler207, ambos os 

acontecimentos ainda em meados do séc. XIX (Frampton et al., 1988, p. 73).  

Já o mais pragmático acontecimento que influenciou indubitavelmente o 

desenvolvimento da Art Nouveau foi a actividade de Morris e do movimento das Arts 

and Crafts. Mas este último havia sido por sua vez antecipado pela ala oficial do 

movimento de reforma do design inglês, que em 1848 começara a responder 

criticamente ao duplo desafio consequente de um vasto aumento na capacidade de 

produção e da expansão repentina no mercado mundial por produtos transformados. 

Esse impulso didáctico manifestou-se primeiramente na primeira exibição de objectos 

de arte aplicados, albergada em 1951 no Crystal Palace; essa suscitou 

consequentemente, por parte de um grupo de artistas e outros, uma reacção ao 

evidente baixo padrão dos objectos exibidos (Frampton et al., 1988, p. 74). 

Na emergência dessa reacção, destaca-se entre os constituintes da sua afirmação o 

arquitecto Owen Jones208, que publicou um influente obra intitulada Grammar of 

Ornament em 1856; Christopher Dresser209, um designer que leccionou na Schools of 

Design após 1959 e que publicou nesse mesmo ano o texto Unity in Variety, no qual o 

mesmo faz referência às «linhas da vida» como sendo a base energética de ordem 

estrutural subjacente a toda a flora210 (Frampton et al., 1988, p. 74). 

                                                                                                                                
aperfeiçoamento do interior. A transfiguração da alma solitária era o seu objectivo aparente. O 
individualismo a sua teoria. Com van de Velde, apareceu a casa enquanto expressão da personalidade. O 
ornamento era para uma tal casa o que a assinatura é para uma pintura. O verdadeiro significado da art 
nouveau não era expresso nesta ideologia. Ela representava a última tentativa para uma saída na parte 
da Arte emprisionada na sua torre de marfim pelo avanço técnico. Ela mobilizou todas as forças de 
reserva da interioridade. Eles encontraram a sua expressão na mediúnica linguagem da linha, na flor 
enquanto símbolo da nua, Natureza vegetal que confrontava o meio envolvente tecnologicamente 
armando. […] Através do ornamento, esforçou-se para reconquistar essas formas para a Arte. O betão 
ofereceu-lhe novas possibilidades para a criação de formas plásticas na arquitectura. (Tradução nossa). 
206

 Blake, William (1757-1827) foi um poeta e pintor inglês, cujo trabalho permaneceu amplamente 
desconhecido enquanto vivo. 
207

 Whistler, James Abbott McNeill (1834-1903) foi um artista americano, sediado no Reino Unido e que 
defendia a ideia da arte enquanto valor divorciado de influências didácticas e politicas. 
208

 Jones, Owen (1809-1874) foi um arquitecto inglês de origem escocesa e responsável por um vasto 
trabalho teórico sobre os fundamentos da cor, estudos de padrões e ornamentação. 
209

 Dresser, Christopher (1834-1904) foi um designer inglês, reconhecido pelos seus desenvolvimentos 
pioneiros no âmbito do movimento estético e da difusão da arte japonesa em Inglaterra. 
210

 Transcrição do texto original, a partir da qual foi adaptado o excerto: “…Unity in Variety, in which he 
first referred to the ‘lines of life’ as being the basic energetic structural order underlying all plant form.” 
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A importância dos prolongamentos destes, e ainda de William Blake, destacam-se no 

âmbito do processo da Art Nouveau e pelo alcance da sua influência, que se estendeu 

e verificou ainda nos desenvolvimentos de Charles Voysey e do seu seguidor Charles 

Mackintosh211; de Henry van de Velde; no estilo Prairie da Frank Lloyd Wright; e 

mesmo mais tarde nas primeiras casas desenhadas por Le Corbusier212 em La-Chaux-

de-Fonds213. Esses prolongamentos formaram parte constituinte que se susteve 

continuamente até ao culminar do processo da Art Nouveau (Frampton et al., 1988, p. 

75).  

As obras de Voysey e Mackintosh marcam o momento de transição da energia da Art 

Nouveau da Inglaterra para o Continente. E a partir de meados do 1890, este impulso 

começa a surdir na Europa em semelhantes vertentes como a Sezession Vienense214 

de Joseph Maria Olbrich215 e Joseph Hoffmann216; o Jugendstil217 de Otto Eckmann218, 

ou nos progressos de Peter Behrens219 e van de Velde. A manifestação da Art 

Nouveau estritamente falada mostrou-se simultaneamente no trabalho de Victor Horta 

e de Hector Guimard; e também sob a vertente Modernista Catalã onde se destaca 

mais evidentemente Antoni Gaudí220 (Frampton et al., 1988, p. 75). 

                                            
211

 Mackintosh, Charles Rennie (1868-1928) foi um arquitecto escocês, e um dos mais importantes 
arquitectos do seu período. A sua principal obra foi a Glasgow School of Art, uma obra que evidenciava o 
seu domínio na natureza dos diferentes materiais, e a sua destreza na disposição funcional dos espaços. 
Desenhou igualmente casas de habitação e salas de chá, estas últimas às quais embutiu um caracter 
partindo da sua própria versão da Art Nouveau. (Nuttgens, 1997, p. 259). 
212

 Jeanneret, Charles-Èdouard (1887-1965) principalmente conhecido como Le Corbusier, foi um 
arquitecto, urbanista, pintor e escritor franco-suíço e um dos pioneiros do Movimento Moderno. 
213

 O autor aprofunda esta última afirmação acrescentando que essa influência sobre as primeiras casas 
de Le Corbusier se verifica principalmente na sua primeira: a Villa Fallet de 1903 (Frampton et al., 1988, 
p. 75). 
214

 A Sezession de Viena foi um movimento artístico que no propósito da arquitectura, teve nos ideais dos 
seus membros um modelo que defendia a pureza das formas geométricas e uma associação a motivos 
decorativos naturais, ainda que a inspiração para a sua linguagem de arquitectura fosse o 
predominantemente o neoclássico.

 

215
 Olbrich, Joseph Maria (1867-1908) foi um arquitecto de origem austríaca e um dos fundadores do 

movimento artístico da Sezession de Viena, onde se destaca como um dos seus membros não 
fundadores o arquitecto Otto Wagner. 
216

 Hoffmann, Josef (1870-1956) foi um arquitecto e designer austríaco e um dos fundadores do 
movimento artístico da Sezession de Viena. 
217

 O termo Jugendstil tem como referencia um movimento artístico e cultural alemão, que foi formado em 
simultâneo com o estilo congénere da Art Nouveau, e inclui-se no âmbito de uma resposta à crescente 
uniformização e mecanização dos meios de produção e da própria cultura alemã. 
218

 Eckmann, Otto (1865-1902) foi um pintor alemão membro do Jungendstil, e interessado na arte da 
caligrafia japonesa.  
219

 Behrens, Peter (1868-1940) foi um arquitecto e designer alemão, influente no âmbito do 
desenvolvimento do Movimento Moderno. 
220

 Gaudí, Antoni i Cornet (1852-1926) foi um arquitecto catalão, reconhecido pelos seus 
desenvolvimentos no âmbito de um estilo referente ao Modernismo Catalão, ao mesmo tempo que a sua 
obra reflecte um exercício de grande singularidade. 
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Assume-se aqui a necessidade de afirmar que se a Art Nouveau obteve a sua mais 

fluida expressão no interior, na grande maioria dos casos e segundo Kenneth 

Frampton, “o exterior era nada mais que uma massa escultural descoberta incisada 

com decoração linear221” (1988, p.76). E com base nessa afirmação, o mesmo 

desenvolve afirmando que se o revivalismo gótico inglês foi o paradigma 

arquitectónico que serviu como base para o trabalho de Voysey e Mackintosh, então, o 

gótico francês equivalente – sustentado sobre o estruturalismo racional de Viollet-le-

Duc – suportou os trabalhos de Victor Horta, Guimard e Gaudí. 

Sobre esse aspecto, Victor Horta foi quem mais se aproximou de alcançar a estrutura 

racional ideal enquanto ganhava renome imediato como primeiro arquitecto da Art 

Nouveau com o seu projecto do Hôtel Tassel222. Nesse edifício, Horta debruçou-se 

sobre o preceito de Viollet-le-Duc em revelar o procedimento estrutural, e contrastando 

com a superfície simétrica da fachada em pedra, o interior do edifício estava 

totalmente interrompido pela intrusão de uma moldura estrutural em ferro, utilizada 

aqui pela primeira vez em uma casa privada para liberar ou para destruir os confins 

espaciais do interior223 (Frampton et al., 1988, p. 76-77). 

                                            
221

 Transcrição do texto original, a partir da qual foi adaptado o excerto: “More often than not the exterior 
was nothing but a bare sculptural mass incised with linear decoration.” 
222

 Hôtel Tassel, construído em Bruxelas, e concluído em 1893. 
223

 Transcrição do texto original, a partir da qual foi retirado o excerto: “Nevertheless, behind the 
superficial symmetry of the tassel stone facade, the interior was totally disrupted by the intrusion of a 
structural iron frame, used here for the first time in a private house in order to liberate or (as Benjamin 
would have no doubt have put it) to destroy the spatial confines of the interior.” 
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Having studied in Paris for 18 months from 1878, Horta was profoundly impressed by 

the monumental classical urbanity of the city and its new buildings of iron and glass […] 

He was determined to bring the best of these Parisian traditions to Brussels. The gently 

curved façade of the Maison Tassel is a unique juxtaposition of stone, glass and iron 

with a broad central bank of bow windows […] Interest concentrates on the 

exceptionally fluid staircase. This lyrical composition of exposed ironwork resembing 

plants under water incorporates much floral ornament, which spreads on the 

surrounding walls in the form of painted decoration. (Watkin, 2000, p. 538)
224

 

A particular combinação de conservadorismo e de inovação técnica distingue os 

desenvolvimentos de Horta e de Guimard. Este último que embora igualmente 

comprometido com as ideias de Viollet-le-Duc, não era tão efusivo na utilização do 

ferro enquanto elemento estrutural e decorativo. Sendo menos conservador, a 

arquitectura de Guimard era modelada – sob o seu princípio – na estrutura racionalista 

de Anatole de Baudot, e o seu mobiliário era claramente mais distorcido 

comparativamente à linguagem do neo-rococó de Horta (Frampton, 1988, p. 77). 

                                            
224

 Tendo estudado durante 18 meses em Paris a partir de 1878, Horta estava profundamente 
impressionado pela urbanidade clássica monumental da cidade e pelos seus novos edifícios em ferro e 
vidro […] Ele estava determinado a trazer o melhor destas tradições Parisianas para Bruxelas. A fachada 
gentilmente curvada da Maison Tassel é uma justaposição única de pedra, vidro e ferro com um amplo 
banco central de bow windows […] O interesse concentra-se na escadaria excepcionalmente fluída. Esta 
composição lírica de ferro trabalhado exposto, semelhante a plantas debaixo de água, incorpora muito 
ornamento floral, que se alastra para as paredes circundantes sob a forma de decoração pintada. 
(Tradução nossa). 

Ilustração 39 - Hôtel Tassel, Bruxelas, de Victor Horta (1892-1893). 
Vista interior. ([Adaptado a partir de:] Nuttgens, 1997, p. 256) 
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“[…] Horta ‘did not wish to provide the inhabitants of his houses with accommodation 

that was too inconvenient or too committed…’ He sought ‘a coherent and technically 

irreproachable manner of composition,’ one which would be compatible with the building 

industry and the urban scene of his time. […] ‘He was the most exquisite of the art 

nouveau architects, but in a way also the most old fashioned, the nearest to an architect 

of the past.’” (Leonardo Benevolo apud Frampton et al., 1988, p. 77)
225

 

Ainda Kenneth Frampton relaciona a questão dos preceitos de Viollet-le-Duc com o 

meio de expressão da vertente Modernista Catalã, e afirma que o impulso para voltar a 

articular uma cultura nacional latente, sempre presente no movimento das Arts and 

Crafts Inglesas de Webb em diante, e evidente na maior parte dos exponentes 

Continentais da Art Nouveau nunca foi mais activa enquanto desejo cultural do que na 

escola de Barcelona. Os arquitectos da Modernista, com principal enfoque para Gaudí, 

tentaram criar uma linguagem que expressasse a natureza contraditória da cultura 

ascendente de Barcelona sob a forma de uma arquitectura que fosse moderna mas 

tradicional, industrial mas assente, Espanhola mas Catalã, isolada mas cosmopolita, 

socialista mas patrícia, Gótica mas Mourisca, Cristã mas Pagã, e finalmente marítima 

mas montanhosa226 (Frampton et al., 1988, p. 78). 

Art Nouveau in Spain was inextricably involved with the cultural and political revival 

which took place from the 1880s in Catalonia, an area which had lost its independence 

to the Castilians four centuries earlier. This many-faceted movement for renewal and for 

Catalan separatismo was centred in Barcelona and known as ‘Rebirth’ […] it should be 

remembered that Catalan Nationalists were extremely heterogenous, including 

Catholics as well as Marxists, and both the right and the left in politics. As in other 

countries the writings of Ruskin and Viollet-le-Duc acted as a powerful stimulus to the 

creation of the new architecture. (Watkin, 2000, p. 556)
227

 

Na continuidade desse exercício, e ainda nas palavras de Frampton, nada poderá 

exemplificar de melhor forma, o modo como o revivalismo gótico foi transposto para o 

«estruturalismo» da Art Nouveau do que as três fases pelas quais passou a estrutura 

da Igreja da Sagrada Família entre 1898 e 1914. Os três estados dessa transformação 
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 “[…] Horta ‘não desejava providenciar aos habitantes das suas casas uma acomodação que fosse 
muito inconveniente ou muito comprometida…’ Ele procurava ‘uma coerente e tecnicamente 
irrepreensível maneira de composição’ uma que fosse compatível com a indústria construtiva e com o 
cenário urbano do seu tempo. […] ‘Ele era o mais requintado dos arquitectos da art nouveau, mas de 
certo modo também o mais antiquado, o mais próximo a um arquitecto do passado’”. (Tradução nossa). 
226

 Relativamente a esta última contradição o autor desenvolve sobre a questão do mar mediterrâneo e de 
Montserrat, que albergava a estrutura medieval do Mosteiro de Montserrat na sua base. 
227

 A Art Nouveau em Espanha estava inextricavelmente envolvida com o revivalismo cultural e politico 
que teve lugar a partir de 1880 na Catalunha, uma área que havia perdido a sua independência para os 
castelhanos quatro décadas antes. Este multifacetado movimento para o revivalismo e para o 
separatismo Catalão estava centrado em Barcelona e era conhecido como ‘Renascimento’ […] deve ser 
relembrado que os Nacionalistas Catalãs eram extremamente heterogéneos, incluindo Católicos e 
também Marxistas, e ambas as facções de esquerda e direita na política. Tal como em outros países, os 
escritos de Ruskin e Viollet-le-Duc actuaram enquanto um estímulo poderoso para a criação de uma nova 
arquitectura. (Tradução nossa). 
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da nave da Sagrada Família demonstram como a mesma passou de uma estrutura 

quase Neogótica com colunas verticais e arcos parabolóides, até se tornar em 1915 

em uma construção quase inteiramente abobadada com pilares helicoidais. Um 

esquema de 1918 para a Igreja demonstra uma concepção com abobadas que 

nascem partindo de pilares helicoidais inclinados (1988, p. 79). 

 

 

Ilustração 41 - Igreja da Sagrada 

Família, Barcelona, de Antoni Gaudí 
(1884-1926). Secção. (Frampton et al. 
1988, p. 38) 

Também Luis Doménech y Montaner merece referência pelos seus desenvolvimentos 

que o estabelecem enquanto o arquitecto mais racional pertencente à escola 

Modernista. Ainda assim, a restrição de Doménech em levar o exercício do 

racionalismo à sua conclusão lógica por motivo de um compromisso com o revivalismo 

da arte – um compromisso presente igualmente em Morris e no próprio Gaudí – 

impediu-o de atingir o espectro do papel prestado por Otto Wagner na sua dinâmica 

determinação em combinar elementos tradicionais com técnicas avançadas de 

engenharia, mesmo que o referente em cada caso fosse completamente diferente: 

Neoclássico no caso de Wagner e Medieval no caso de Doménech (Frampton et al., 

1988, p. 79). 

Um livro publicado na Alemanha entre 1904 e 1905, intitulado Das englische Haus, e 

da autoria de um diplomata com ligações à embaixada da Alemanha em Londres – 

Hermann Muthesius228 – descrevia e ilustrava uma selecção de projectos isolados que 

revelassem um compromisso entre a paixão por uma expressão funcional de estrutura 

                                            
228

 Muthesius, Adam Gottlieb Hermann (1861-1927) foi um arquitecto, autor e diplomata alemão, 
reconhecido pela sua influência no âmbito da difusão das ideias das Arts and Crafts na Alemanha e 

consequente influência no âmbito dos primeiros desenvolvimentos a favor de uma arquitectura moderna 
pioneira alemã, como a Bauhaus. 

Ilustração 40 - Igreja da Sagrada Família, Barcelona, de Antoni 

Gaudí (1884-1926). Secções comparativas que demonstram a 
evolução da forma da estrutura entre 1898 e 1914. (Frampton et 
al., 1988, p. 8) 
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e a por vezes fantasiosa exploração do detalhe decorativo de vários arquitectos 

proeminentes seus contemporâneos (Nuttgens, 1997, p. 259). 

Entre exemplos desse compromisso, o Exhibition Hall at Darmstadt, concluído em 

1907, e da autoria de Joseph Maria Olbrich; e a Majolica House, concluída em 1898, 

projectada por Otto Wagner. A maior expressividade dos desenvolvimentos de 

Wagner, no âmbito desse compromisso, verifica-se através do momento em que o 

próprio destila o classicismo até a um ponto em que tudo o que permanecia era uma 

declaração lógica de materialidade, estrutura e função (Nuttgens, 1997, p. 259). 

 

O mesmo Hermann Muthesius destaca-se ainda pelo seu papel no âmbito do 

seguimento da arquitectura alemã pós Art Nouveau. Muthesius foi fortemente 

influenciado pela sua exposição à arquitectura inglesa – na qual a Art Nouveau pouca 

continuidade manifestou – e aos preceitos das Arts and Crafts; e aquando do seu 

regresso à Alemanha, conduziu uma nova tendência a favor da Sachlichkeit229. Nesse 

contexto, «objectividade razoável» era o que Muthesius apreciava na arquitectura e 

produção inglesas, e era consequentemente o que o mesmo «exigia» ao artista 

moderno, enquadrando simultaneamente uma ideia sobre a manifestação de um novo 
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 Tradução: “Objectividade”. 

Ilustração 42 - Majolica House, Viena, de Otto Wagner (1898). ([Adaptado a partir de:] 

Nuttgens, 1997, p. 260) 
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estilo direccionado estritamente para produção por via da máquina (Pevsner, 1991, p. 

32-33). 

Essas ideias eram ainda pouco familiares na Alemanha, e tornaram-se motivo de 

campanha por parte de alguns elementos que já reivindicavam – ainda antes das 

mesmas serem defendidas por Muthesius – conceitos como mobiliário suave, polido, 

de formas leves, janelas horizontais amplas e enchentes de luz, e flores recentemente 

colhidas no nos quartos (Pevsner, 1991, p. 33). 

A associação destes valores em pleno início do séc. XX, já não estava por qualquer 

motivo desassociado do reconhecimento pleno da máquina como considerado nos 

ideais expressos por Muthesius. E, na continuidade de uma aceitação sobre os 

objectos produzidos de acordo com a natureza económica da época, como sendo 

provenientes exclusivamente de modelos de produção de auxílio mecânico; e assente 

igualmente sobre uma vontade de progresso a favor de um novo modelo de 

construção e de produção de mobiliário, convergiu a fundação da Deutscher 

Werkbund por altura da segunda década do séc. XX (Pevsner, 1991, p. 34). 

Esse programa de desenvolvimento a favor de um trabalho de qualidade e de 

produção industrial, em plena amplitude sob a combinação dos esforços dos melhores 

representativos das artes, indústria, artesanato e comércio, teve consequência em 

outros países da Europa, que procederam a uma assimilação desse programa. Em 

maior evidência estão os casos da Österreichischer Werkbund; da Swedish 

Slöjdsforening; e da Design and Industries Association em Inglaterra durante a década 

de 20 do séc. XX (Pevsner, 1991, p. 35-36). 

Interessa referir, que a realidade politica e social alemã230 no final do séc. XIX 

convergiu em motivos que incidiram na procura de um novo estilo, isso já em um 

momento que o exercício da Art Nouveau se verificava em outros países europeus. A 

inclinação para uma sensibilidade neoclássica e para a Renascença alemã, coincidia 

na maior parte dos arquitectos alemães de maior influência desse período. Um dos 

elementos fundadores da Werkbund, o arquitecto Peter Behrens, que se distinguiu 

igualmente pela sua vasta aptitude estilística – sendo responsável por edificios 

expoentes da Art Nouveau mas desenvolvendo igualmente sob as vertentes 

                                            
230

 Realidade sustentada na recente unificação da Alemanha em 1871, na continuidade do término da 
Guerra Franco-Prussiana. Após o Reino da Prússia emergir vencedor com o suporte da Confederação da 
Alemanha do Norte, esse conjunto de acontecimentos convergiu nessa unificação da maioria das 
populações falantes de alemão em uma nação organizada por estados federados.  
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Expressionista, do Internacional Moderno e do Clássico – foi distintivamente 

influenciado pelos desenvolvimentos desses arquitectos, que se debruçavam sobre 

uma nova perspectiva da arquitectura fomentada por um ainda novo império alemão; e 

ainda pelas consequentes transições politicas dramáticas231 que ocorreram desde o 

início do séc. XX até ao momento da Segunda Guerra Mundial (Watkin, 2000, p. 582-

584). 

Por essa vicissitude, tal como com Peter Behrens, as constantes transições politicas e 

sociais acentuaram de resto uma aceitação dos ideais do Movimento Moderno na 

Alemanha, que foram facilmente catalisados pelos desenvolvimentos da Werkbund. 

Como tal, é facilmente justificável a rapidez com que as escolas de arte alemãs 

romperam com as rotinas do séc. XIX e adoptaram um novo rumo. A nomeação das 

principais figuras da arquitectura para as escolas de arte alemãs232 necessariamente 

estabeleceu a base de um processo que viria a incubar ideias a favor de uma nova 

arquitectura (Pevsner, 1991, p. 36). 

Ainda assim, e ainda com base nas palavras de Pevsner, o espirito progressista 

destas escolas e da Werkbund não resolveu por si só o problema essencial 

consequente da aceitação da arte da máquina: se deveria a actividade da esfera da 

arquitectura – com base nesses princípios – proceder sob uma vontade da 

estandardização, ou do individualismo do artista233. A alusão a este dilema manifestou-

se partindo de várias direcções, e obtendo expressão por via de vários indivíduos 

(1991, p. 37). 

Esse mesmo dilema suscitado pelas figuras da Werkbund desenvolveu-se sobre um 

ponto de convergência para as diferentes assunções sobre um «novo estilo 

contemporâneo», assunções que teriam por sua vez manifestações externas 

contraditórias, como as posições expressas por indivíduos como Adolf Loos; ou 

mesmo manifestações que levaram ao extremo as possibilidades do individualismo 

                                            
231

 O autor aprofunda esta afirmação enumerando primeiro o colapso da dinastia de Hohenzollern do 
Império Alemão em 1918; depois a república de Weimar em seu lugar estabelecida; e ao estabelecimento 
do Socialismo Nacional estabelecido em 1933 (Watkin, 2000, 582). 
232

 O autor aprofunda esta afirmação desenvolvendo sobre os arquitectos e os cargos em questão e com 
a figura de Muthesius enquanto principal responsável na Prússia, o mesmo chamou Peter Behrens para 
Düsseldorf, e outro conhecido arquitecto alemão – Hans Poelzig para Academia de Arte e Design de 
Breslau. Ainda antes desse tempo, já Josef Hoffman havia tomado a posição de Professor de Arquitectura 
na Escola Vienesa de Arts and Crafts, e van de Velde na Escola de Arte de Weimar (Pevsner, 1991, p. 
36).  
233

 O surgimento deste problema foi discutido durante o Encontro Anual da Werkbund em 1914, e onde os 
principais intervenientes a favor ora da estandardização, ora do individualismo, foram Muthesius e van de 
Velde respectivamente. 
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defendido por van de Velde – no caso das concepções sobre a «futura» cidade de 

Milão potenciada sobre a arquitectura das máquinas, e desenvolvida por Antonio 

Sant’Elia234. 

“But Muthesius also says that through the cooperative work of the Deutscher Werkbund, 

the style of our time will be discovered. This is a waste of effort. We already have the 

style of our time. We have it everywhere where the designer, and therefore a member of 

this very movement, has not yet interfered… Can anyone try to deny that our leather 

goods are in the style of our time? And our cutlery and glasses? And our bathtubs and 

American washstands? And our tools and machines? And everything, I repeat 

everything, which has not yet fallen into the hands of the artists!” (Adolf Loos  apud 

Frampton et al., 1988, p. 174)
235

 

As opiniões contraditórias de Loos e as visões de Sant’Elia contrastavam com a 

Sachlichkeit sustentada por Muthesius e por arquitectos expoentes dessa ideia como 

Behrens e Walter Gropius236. Nas palavras de Nikolaus Pevsner, Gropius identifica-se 

como um seguidor de Ruskin e Morris, de van de Velde e da Werkbund. Segundo o 

mesmo “a fase entre Morris e Gropius é uma unidade métrica histórica” (1991, p. 39). 

Concluindo, a procura por um novo estilo Moderno é o que ao fim de tudo converge os 

esforços gerais dos principais indivíduos que no âmbito da arquitectura canalizaram os 

seus valores e justificaram os desenvolvimentos contextualizados neste capítulo. 

E, o que se pretende ao contextualizar nesta breve ponderação às ocorrências 

imediatas à experiência da Art Nouveau, é não apenas enquadrar a mesma enquanto 

parte transitória de um ciclo iniciado por Morris – e que se manteve até ao primeiros 

valores de um estilo Moderno – mas igualmente, de enriquecer o âmbito dessa 

experiência, enquanto motivo sustentado por uma vontade de convergir parte das 

divergentes componentes socias, políticas, tecnológicas e culturais do tempo, que 

portanto, são componentes necessariamente ligadas ao exercício da arquitectura. Isso 
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 Sant’Elia, Antonio (1888-1916) foi um arquitecto italiano e figura principal do movimento dos Futuristas 
Italianos, reconhecido principalmente sobre os seus esquiços sobre uma arquitectura sustentada sobre 
uma monumentalidade expressa através estruturas de “cimento, ferro e vidro, se ornamento esculpido ou 
pintado, rico apenas na beleza inerente das suas linhas e modelação” e “extremamente brutalista na sua 
simplicidade mecânica, tão grande quanto a necessidade dita” (Frampton et al., 1988, p. 192). 
235

 “Mas Muthesius também afirma que através do trabalho cooperativo da Deutscher Werkbund, o estilo 
do nosso tempo será descoberto. Isto é um desperdício de esforço. Nós já temos o estilo do nosso tempo. 
Já o temos em todo o lugar onde o designer, e consequentemente um membro deste mesmo movimento 

não tenha interferido… Alguém pode tentar negar que os nossos bens em couro são o estilo do nosso 
tempo? E a nossa cutelaria e vidros? E as nossas banheiras e lavatórios americanos? E as nossas 
ferramentas e máquinas? E tudo, eu repito tudo, o que não tenha caído nas mãos dos artistas!” (Tradução 
nossa). 
236

 Gropius, Walter Adolph Georg (1883-1969) foi um arquitecto alemão e fundador da Staatliches 
Bauhaus, e considerado como um dos mestres pioneiros do Movimento Moderno. 
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no propósito de promover uma arquitectura que pudesse colmatar a incerteza 

promovida pelas intransigências do passado. 

Sendo assim, o que se verificou sob as pretensões dos arquitectos no limiar da 

modernidade, e restantes indivíduos, que justificaram os seus desenvolvimentos sobre 

a necessidade de uma nova arquitectura, foi a vontade de perseguir e de estabelecer, 

uma consciência qualitativa entre o «vazio» que permanecera intransigente durante a 

transição entre a antiga sociedade e a nova sociedade pós-iluminismo; os antigos 

modelos socioeconómicos e os novos modelos pós-revolução industrial e pós-

revolução americana; e principalmente, sobre o papel da arquitectura enquanto 

elemento simbólico, social, e económico, ajustado a esse discurso representativo de 

uma arquitectura moderna para o homem moderno. 

Enquadra-se nos termos dessas pretensões, um contraste por parte de alguns 

indivíduos entre a aceitação parcial de alguns desses términos, ou na recusa, na sua 

grande maioria, dos modelos anteriores. A importância de uma emergente potência 

global, como se verificou no caso dos Estados Unidos da América, e que se revelou 

um território virgem no propósito da aceitação de ideias arquitectónicas radicais por 

parte uma sociedade fundada sobre novos valores e liberta das analogias do passado, 

foi fundamental para acelerar um processo iniciado pelos principais intervenientes no 

discurso da arte e da arquitectura inglesa.  

Ainda indivíduos como Morris, Pugin ou Ruskin, sustentaram dúvidas no âmbito de 

uma disparidade entre determinados arquétipos e o homem «contemporâneo», e 

portanto entre a arquitectura e a sociedade em que o homem se inseria. Para essas 

dúvidas, diferentes soluções assim como diferentes continuidades se verificaram. Mas 

indubitavelmente, a influência das Arts and Crafts provenientes de Inglaterra; em 

contraste com uma contínua estrutura clássica francesa difundida pela École des 

Beaux-Arts; e simultaneamente, com a capacidade de um grupo de individualidades 

em perspectivar as novas possibilidades construtivas proporcionadas pelos novos 

meios de produção industrial, e em aceitar a máquina enquanto meio de expressão no 

seu mais puro estado racional, definiram ciclicamente uma perspectiva para a qual se 

debruçariam os esforços das novas gerações de arquitectos: a procura por um novo 

estilo apropriado para o tempo de mudança. 

A Art Nouveau surge no âmbito dessa perspectiva e compõe-se sob o 

desenvolvimento de uma ideia funcional, formada com base na associação dos 
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valores antigos do artesanato e dos novos valores industriais. Esta ideia na sua prática 

verifica-se pela convergência de ambos esses valores na tentativa de responder a 

esse vazio transitório, e justifica-se no tempo pela tentativa de expressar uma vontade 

de afirmação em um período de transição em que o posterior Movimento Moderno 

tardava em suplantar os antigos valores da arquitectura e da cultura europeia. 

A transposição deste contexto europeu para a realidade portuguesa no início do séc. 

XX, e para a cultura ecléctica de Ventura Terra considera-se assim sob a perspectiva 

das raízes da cultura europeia no limiar da modernidade, simbolizada e estruturada 

pelo Iluminismo, e figura-se então o momento da arquitectura na transição para o séc. 

XX e a experiência da Arte Nova em Portugal, já contextualizada sobre 

desenvolvimento da Art Nouveau na Europa. 

Embora que sobre a Arte Nova, e citando Manuel Rio-Carvalho “não houve criadores 

que se empenhassem no movimento nem arquitectos ou artistas decoradores que 

fossem, embora por um período curto de tempo, exclusivamente Arte Nova“ (1986, p. 

153), os desenvolvimentos de Ventura Terra coincidem com o caso da “interpretação 

nacional do modelo francês” da Art Nouveau (1986, p. 153), com as suas influências 

na ideologia neoclássica francesa das Beaux-Arts, e na intervenção urbana de 

Haussmann em Paris. Todos estes factores conduzem a atitude de Ventura Terra e 

traduzem-se na sua procura por uma identidade de Portugal, de Lisboa, da sociedade 

portuguesa e em especial da lisboeta, que irá habitar os seus edifícios. Convergindo 

finalmente no âmbito desta dissertação, essa atitude para os edificios do arquitecto na 

Rua Alexandre Herculano, em momento que essa rua se previa como grande via de 

articulação associada à grande intervenção urbana e revitalizadora da Avenida da 

Liberdade. 

Criador de obras europeizantes, a contribuição maior de Terra residiu na proposta de 

um estilo e de um sentido para o seu tempo, sugeridos com a naturalidade do seu 

protagonismo portador de uma nova filosofia civilizada de intervenção na cidade. 

(Tostões, 1999, p. 510) 
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3.2. A SITUAÇÃO DA ARQUITECTURA E DO URBANISMO EM LISBOA 

A base do que se pretende estabelecer neste subcapítulo, converge no propósito de 

sustentar uma continuidade nos termos dos factos até aqui abordados. Primeiro as 

considerações feitas sobre contexto social e económico em Portugal, no momento da 

transição para o séc. XX. Seguidamente contextualizadas sob uma atenção e 

apreciação dedicada à situação da arquitectura europeia – e dos Estados Unidos da 

América – no período correspondente. 

Uma atenção que, formalizada por essa apreciação da arquitectura externa, e 

analisada também enquanto uma continuidade retórica sobre acontecimentos prévios 

a esse momento de transição para o séc. XX – partindo das incidências do iluminismo 

até a esse momento correspondente ao início do século – tem inerentemente no seu 

intuito, uma indução sobre o contexto social, económico e cultural desses países que 

se verificaram como os principais difusores dos valores de arquitectura. 

Nesse sentido, justifica por motivo de transposição a partir desse contexto externo – 

onde se verificavam as principais experiências a favor de um novo movimento 

moderno, e onde se inclui a experiência da Art Nouveau – a abordagem do caso 

português, com destaque para arquitectura em Lisboa, e para o momento de maior 

actividade de Ventura Terra. 

Consequentemente concilia-se a essa transposição, uma ponderação sobre os 

princípios em movimento no âmbito de uma prática comum na área da arquitectura, 

assim como no reconhecimento do perfil profissional do arquitecto; e uma 

contextualização da “teorização da prática criativa em Portugal”, este último com 

auxílio às palavras utilizadas por Nuno Portas (Portas, 1982, p. 3). Essas que, 

enquanto formuladas no desenvolvimento do prefácio feito pelo mesmo a Fernando 

Távora, reflectem sobre os anos 60 ao invés do início do séc. XX, portanto 

relativamente a períodos diferentes, mas no contexto em que aqui se inserem, com 

proposições semelhantes. 
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3.2.1. O PERFIL DO ARQUITECTO E O SENTIDO CRÍTICO SOBRE A 

ARQUITECTURA 

Se na Europa, no final do século XIX, distinguia-se já uma sólida tradição no domínio 

da crítica da arquitectura, em Portugal, país com poucos hábito científicos e lugares de 

instituição de debate, as condições básicas para esse desenvolvimento não se 

encontravam totalmente equacionadas. Enquanto no domínio das letras a crítica, 

entendida como um novo “poder espiritual”, ganhara, desde os anos 60, especificidade 

e projecção na sociedade civil, no campo da arquitectura a crítica estava longe de 

possuir uma autonomia discursiva, quer sob o ponto de vista metodológico, quer no 

que concerne à verbalização desse mesmo discurso. (Figueiredo, 2005, p. 167) 

As palavras de Rute Figueiredo servem como uma imponente ilustração sobre a 

escassez de uma crítica social sustentada, apenas possível em uma sociedade em si 

mesmo preparada para suportar valores culturais e sociais bem definidos nesse 

sentido, e essa questão é especialmente relevante no âmbito do discurso crítico sobre 

a arquitectura. 

Efectivamente, diante da inexistência de estudos teóricos e da falta de 

desenvolvimento de mecanismos de debate no domínio da arquitectura – condições 

essenciais para a criação de uma matriz de valores onde fundar as considerações 

judicativas da crítica –, os critérios nacionais compensaram essa lacuna alicerçando a 

sua argumentação dentro de concepções ideológicas mais alargadas, proporcionando 

pelo dinâmico movimento de ideias ocorrido no final de Oitocentos. Nesse sentido, 

reconhece-se a influência do debate internacional na linha do socialismo de 

Proudhon
237

, das formulações de Viollet-le-Duc, do idealismo inglês, mas, sobretudo no 

recurso à filosofia de Taine
238

 e às teses evolucionistas
239

 de Semper, Haeckel e 

Darwin, que circulavam em Portugal. […] Em causa estava, por um lado, o facto 

daqueles a quem era atribuído o estatuto de ‘crítico’ e que exerciam a crítica à 

arquitectura serem maioritariamente escritores e historiadores, ou seja, figuras 

exteriores à disciplina revelando por esse motivo amplas dificuldades de 

argumentação, na medida em que não comportavam as ‘ferramentas’ conceptuais de 

verbalização do modus operandi da arquitectura […] (Figueiredo, 2005, p. 167) 

Apesar desta análise, Rute Figueiredo identifica o momento de transição do século – 

mais precisamente em 1900 e em 1902 – como o ponto em que se sucederam dois 

acontecimentos de relevo que “determinaram um espaço onde a crítica de arquitectura 

pôde encontrar uma lógica e unidades próprias” (2005, p. 168). Esses acontecimentos 

destacados e que se influenciaram mutuamente foram a publicação de uma revista da 

especialidade, e a alteração do estatuto do arquitecto respectivamente. 

                                            
237

 Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) foi um político e filosofo económico francês, reconhecido 
principalmente pela sua influência no âmbito da difusão teórica do anarquismo. 
238

 Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) foi um crítico e historiador francês. 
239

 A teoria da evolução das espécies traduz-se, em contraste com o criacionismo que permaneceu 
indisputável na Europa até ao séc. XVIII, em conceitos como: o «meio» enquanto meio que determina e 
modela os organismos; ou a selecção das espécies enquanto factor da evolução. 
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A primeira publicação em 1900, da revista com vínculo especificamente à arquitectura 

e construção civil intitulada A Construção Moderna, fundamentou nesse sentido, “uma 

nova consciência profissional” e “uma autonomização crítica de arquitectura como 

género” (Figueiredo, 2005, p. 168). No espaço desta publicação os arquitectos 

encontraram assim a oportunidade para colmatar a insipiente produção teórica em 

Portugal, com um modelo alheio na sua maior parte às novas possibilidades e 

constantes inovações que estimulavam o nível da produção e do debate internacional. 

A publicação da revista A Construção Moderna constituía-se, como aludido no título da 

mesma, como uma intenção de conferir uma nova orientação à arquitectura, e permitiu 

assim aos arquitectos progredir no seus estudos e acompanhar os constantemente 

progressivos melhoramentos na construção civil. No seu domínio base, a publicação 

funcionou principalmente como um meio de preparação e disposição das 

circunstâncias necessárias para uma consciencialização por parte dos arquitectos 

enquanto “um corpo colectivo profissionalmente definido (Figueiredo, 2005, p. 170). 

Ainda Rute Figueiredo acrescenta a essa afirmação que até então os arquitectos 

“gravitavam isoladamente numa manifesta imobilidade, mediada pelo sentimento 

romântico da arqueologia”. A função objectiva dessa publicação concretizou-se assim 

não apenas como um veículo privilegiado para a constatação de problemas, mas 

igualmente para o fomento de debates sobre os mesmos e prefiguração de eventuais 

soluções, sempre na perspectiva de uma arquitectura moderna (2005, p. 170). 

A questão da ‘casa portuguesa’, a intervenção das ‘Avenidas Novas’, a discussão 

sobre a ‘imagem da cidade’, o revivalismo das linguagens beaux-arts, os ‘bairros 

económicos’, as atitudes face aos monumentos e ao património, a criação da 

Sociedade dos Architectos Portuguezes, a instituição do Legado e do Prémio Valmor, o 

concurso para o Pavilhão Português da Exposição Universal de Paris, enfim, a 

emergência generalizada da ‘vida moderna’ na sociedade portuguesa, não são senão 

alguns dos temas que ocuparam a intelectualidade do ‘novecentos’, no que à 

arquitectura e ao urbanismo diz respeito. Pois, apesar da contenção temática, da 

superficialidade de algumas abordagens e da fragilidade estrutural de outras, aceitável 

dentro do contexto em que se inseria, A Construção Moderna de todos aqueles 

problemas se fez eco, ao ponto de construir um contributo incontornável para a 

charneira 1900, momento paradigmático no qual, segundo Pedro Viera de Almeida, 

deve começar a história da arquitectura moderna portuguesa
240

 […] (Nunes, 2000, p. 

48-49) 

                                            
240

 Também Raquel Henriques da Silva argumenta sobre a pertinência da abordagem de Pedro Vieira de 
Almeida, na consideração do mesmo sobre as origens da arquitectura moderna em Portugal por volta de 
1900, isso em comparação com a reflexão de José Augusto França, que contrariamente ao anterior, não 
assume que “os Modernistas de 1920 têm sólidas referências de formação no século XIX” (Silva, R., 
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Consequentemente, a fundação da Sociedade dos Architectos Portuguezes em 

Dezembro de 1902, constituiu-se como um momento que consolidou uma vontade de 

consciencializar o papel do arquitecto como um individuo operativo e moderno, e 

absolvido de inquietações sobre o perfil da sua natureza profissional, reminiscentes 

ainda das tendências românticas e da arqueologia (Figueiredo, 2005, p. 170). 

Fundamentalmente, na sequência da fundação desta sociedade após a criação da 

Construção Moderna, é necessário associar essa mesma fundação da Sociedade dos 

Architectos Portuguezes à correspondente conjunção politica e social, em um 

momento em que a orientação republicana se debruçava sobre a restrição e 

regulamentação profissional sobre todas as profissões liberais. Igualmente relevante 

foi o processo de reformulação do ensino na Academia de Belas Artes241 em 1901; 

assim como a experiência adquirida pelos arquitectos portugueses no contacto com 

novos desenhos e materiais na Exposição Internacional de Paris de 1900242; e 

finalmente, a instituição do Prémio Valmor243 em 1898, que por si só justificava a 

vontade de promover o desenvolvimento estético da cidade (Figueiredo, 2005, p. 171). 

Partindo desta orientação, e prosseguindo com base nas palavras de Ana Tostões, 

interessa assumir aqui que no início de Novecentos se demarca a tendência da 

definição da arquitectura portuguesa “entre o progressismo de Ventura Terra e o 

culturalismo de Raul Lino244” (Tostões, 2003, p. 100). 

No Portugal republicano começam por desaguar duas posições culturais distintas: uma, 

na tradição de um Romantismo nacionalista e conservador, que pugnava pelo 

Integralismo Lusitano, sobretudo nas Artes e nas Letras; e outra, mais permeável e 

cosmopolita, na esteira de um Liberalismo de matriz positivista que desejava enquadrar 

a sociedade portuguesa num desenvolvimento tecnológico de nível europeu. Entre 

culturalistas e progressistas […], estabeleciam-se assim dois posicionamentos 

                                                                                                                                
2006, p. 17). Essa posição de Pedro Vieira de Almeida estabelece José Luís Monteiro como figura de 
transição, e considera José Marques da Silva, Raul Lino e Ventura Terra como os primeiros “arquitectos 
modernos em Portugal cuja formação classicista não os impediu de realizar obras que só no contexto das 
dinâmicas do século XX fazem sentido” (Silva, R., 2006, p. 16-17). 
241

 Rute Figueiredo redirecciona em nota para a fonte desta afirmação: “Diário do Governo, n º 258, 15 
Novembro 1901.” 
242

 A EXPO Paris de 1900 desenvolveu-se sob o intuito de celebrar os feitos do século XIX e de acelerar o 
desenvolvimento para o próximo séc. XX. No âmbito da arquitectura, a exposição foi maioritariamente 
dominada pela divulgação da Art Nouveau. 
243

 O Prémio Valmor foi instituído com o intuito de valorizar a obra de arquitectura em Lisboa, e aquando 
da sua primeira atribuição em 1902. A base da sua instituição foi o legado de Fausto de Queirós Guedes, 
Visconde de Valmor (Tenreiro et al., 1980, p. 32). 
244

 Silva, Raul Lino da (1879-1974) foi um arquitecto e escritor português, bastante activo durante a sua 
carreira. Formulou grande parte dos seus desenvolvimentos a favor da teoria da «Casa Portuguesa», 
suportada sobre uma preocupação orgânica de integrar a arquitectura no ambiente que a envolve, e 
baseada “na nostalgia e na procura metafísica das raízes culturais e mentais de Portugal” (Tostões, 1999, 
p. 514). 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  134 

arquitectónicos em relação à História: o primeiro batia-se pelo restabelecimento 

nostálgico de um passado pretensamente autóctone e autêntico (como na mítica 

realização da casa portuguesa desenvolvida por Raul Lino); o segundo, pela adaptação 

de um eclectismo revivalista, com origem no ensino da parisiense École des Beaux-

Arts, pela qual passaram ou se diplomaram a maioria dos arquitectos portugueses, 

autores dos programas institucionais da I República, como, entre outros, Miguel 

Ventura Terra, Adães Bermudes, Miguel Nogueira ou José Marques da Silva. O 

confronto cultural descrito opôs, por exemplo, os percursos de Raul Lino e Ventura 

Terra, com antecedentes no polémico Concurso para o Pavilhão Universal de Paris, em 

1900 […] (Grande, 2006, p. 62). 

Essa afirmação é contextualizada, como constituindo respectivamente a demarcação 

entre o modelo francês definido pelo École des Beaux-Arts, e “uma aproximação à 

natureza que privilegiava uma relação com o contexto no quadro referencial do mundo 

anglo-saxónico” (Tostões, 2003, p. 100). 

A ideia sobre um desejo de modernização, e consequente crença optimista nas 

possibilidades da máquina, contrastava no seio da cultura portuguesa – de modo 

similar ao que se verificava na restante Europa – com uma resistência à mesma, 

justificada sobre uma apreciação sobre valores de “raiz eminentemente rural” que 

desprezavam “esse presente em acelerada mutação” (Tostões, 2003, p. 101). 

O papel de Raul Lino no âmbito da sua reflexão e prática desenvolveu-se em uma 

perspectiva que ignorou a prática das Beaux-Arts e que se desenhou com base na sua 

formação germânica; e no seu conhecimento directo das Arts and Crafts, por motivo 

da sua estadia na Grã-Bretanha. Sendo que a sua obra inicial “tem afinidades com a 

de Voysey” (Rio-Carvalho, 1986, p. 174). 

Essa conjugação permitiu-lhe um distanciamento da prática do modelo das Beaux-

Arts. Com a matriz à qual aderiu, baseada na interpretação da natureza como sinal de 

liberdade, procurou a desenvolver a imagem de uma estética nacional no seu sentido 

mais vernacular. Por esse motivo, a postura teórica que desenvolveu constituiu um 

paradigma consistente sobre essas pretensões, embora “desvirtuado através da 

decorrente miniaturização decorativa resultante da fixação de modelos que acabaram 

por ser ideologicamente utilizados como anti-urbanos a despeito da filosofia profunda 

que integravam” (Tostões, 2009, p. 15-16). 

Já Ventura Terra teve as suas mais sustentadas influências nesse modelo das Beaux-

Arts, e o período do seu percurso académico em França enquadra-se e um momento 

de concretização de importantes triunfos da construção: a Torre Eiffel e a Galeria das 
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Máquinas. A contínua resistência que se verificava por parte da arquitectura às novas 

possibilidades da engenharia, destacava os arquitectos que “souberam entrar nesse 

terreno da não arte para irem fazendo nascer a arquitectura contemporânea” (Silva, 

R., 2006, p. 15). E Ventura Terra incluiu-se no âmbito dessa ideia de conquista das 

novas capacidades, procurando assimilar para a arquitectura esse campo, suportado 

em uma vontade de tendência cosmopolita e de dinamização urbana.  

Em seguimento, importa aprofundar que o próprio modelo da École des Beaux-Arts 

havia já iniciado um processo de reforma pedagógica ainda antes de 1886, ano em 

que Ventura Terra iniciou a sua estadia enquanto bolseiro em Paris, mas que foi 

acompanhado por José Luís Monteiro aquando da sua estadia em Paris. Essa reforma 

assistiu a discussões em torno do ensino académico, que visavam não apenas 

aspectos doutrinários mas igualmente formas de “organização pedagógica à qual se 

associava a necessidade da criação de códigos profissionais” (Figueiredo, 2005, p. 

173). 

Acrescenta-se aliás que mais reformas pedagógicas surdiam na Europa e nos Estados 

Unidos em finais do séc. XIX para além do âmbito das «academias» e do ensino da 

arquitectura; e a premência por um projecto de reforma do ensino generalizado 

também se colocava em evidência em Portugal. O debate entre a continuidade de um 

«ensino humanista» assente em ““uma excessiva cultura de forma literária e retórica”” 

(Ramalho Ortigão apud Moniz, 2007, p. 71), e uma nova «educação moderna» 

adaptada a um método indutivo245, fomentara um processo que teria aplicação prática 

em 1905, “dentro de uma política assumidamente republicana” (Moniz, 2007, p. 71). 

Assim, no início da década de 90 do séc. XIX, e em plena crise financeira e política, 

agravada pelo Ultimato Inglês e pela incrementação das convicções republicanas, o 

ministro português João Franco encomenda um projecto de reforma para o ensino e 

estabelece o mote para um período de transição para os termos de ““uma educação 

moderna, útil, prática e verdadeiramente cientifica”” (Alfredo da Cunha apud Moniz, 

2007, p. 72-76). 

A transição para um sistema moderno, estendera-se necessariamente à própria 

concepção dos edificios de ensino, sustentado por valores de um programa adaptado 

                                            
245

 O autor clarifica o parecer de Ramalho Ortigão sobre a adopção de um método indutivo, esclarecendo 
que “a aprendizagem devia partir do simples para o complexo, do concreto para o abstracto, do empírico 
para o racional” (Moniz apud Vasco Pulido Valente, 2007, p. 71).  
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e qualificado, assente sobre questões de salubridade, e de modelos específicos de 

ensino como a educação física e moral e ainda a educação estética. E é na base 

desses programas que Ventura Terra se debruçou com os seus projectos para novos 

liceus em Lisboa (Moniz, 2007, p. 57). 

Os liceus projectados na transição do século XIX para o século XX, isto é, entre 1881 e 

1926, têm como arquitectos alguns dos protagonistas da arquitectura portuguesa, 

reflectindo a importância politica deste equipamento público. São estes arquitectos, 

bolseiros na École des Beaux-Arts de Paris, que vão, através das suas obras, 

transportar a cultura clássica, que domina a arquitectura dos equipamentos públicos 

desde o neoclássico pombalino, para uma cultura moderna que lentamente vai 

alterando a sociedade portuguesa. De Paris, chegam, assim, os modelos 

arquitectónicos e também os modelos pedagógicos, fruto do debate intenso sobre a 

educação republicana. (Moniz, 2007, p. 57) 

Essa progressiva força renovadora, e mais especificamente, o momento de transição 

na École des Beaux-Arts corroboram a vontade de alguns elementos – nomeadamente 

os que estiveram expostos a essa transição, como José Luís Monteiro – para uma 

progressiva transposição desses mesmos princípios para o âmbito do ensino da 

arquitectura em Portugal. Isso num momento em que no campo cultural, “o país foi 

então sobretudo francês, à imagem de todo o mundo dito civilizado” e “sendo Paris o 

lugar de peregrinação, de estudo e de aperfeiçoamento de grande parte dos 

intelectuais e artistas portugueses” (Silva, R., 2006, p. 12). 

Deste modo, a Sociedade dos Arquitectos Portugueses redigiu em 1908 um parecer a 

favor deste assunto, e onde enunciava que a propósito de desempenhar o papel que 

lhe competia na sociedade moderna, o arquitecto necessitava de uma “«sólida, intensa 

e completa educação artística» que o habilitasse a «plasticizar» as suas concepções, 

mas logo a seguir, de uma preparação «technica e sciêntifica»” (Figueiredo, 2005, p. 

172-173) que lhe permitisse assim um sustentado acompanhamento dos novos 

processos técnicos, e consequentemente uma melhor gestão e rentabilização dos 

novos materiais. 

Só mais tarde, em 1911, o Governo provisório da república, referindo-se à 

democratização das artes, procuraria valorizar os cursos de Belas-Artes, aumentando-

lhes a extensão e as matérias técnicas relacionadas com a construção e a higiene dos 

edificios e impondo o tirocínio em obras, durante dois anos – retomando em alguns 

aspectos as propostas feitas três anos antes pela Associação dos Arquitectos. (Portas, 

2006, p. 156) 

Continuamente, o facto de esses mesmos indivíduos proeminentes, com referência a 

José Luís Monteiro, Adães Bermudes e Ventura Terra, terem igualmente continuado a 
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sua formação em Paris, contribuiu efectivamente para as ideias propostas pelos 

mesmos na altura do desenvolvimento do estatuto da Sociedade dos Architectos 

Portuguezes, no âmbito da orientação técnica da profissão (Figueiredo, 2005, p. 171-

173). 

Reforçando esta questão, também a própria criação e atribuição do Prémio Valmor 

contribuiu paralelamente no sentido de fortalecer e de estabelecer uma continuidade 

para essas ideias, sendo mesmo que alguns indivíduos prementes no âmbito da 

difusão das mesmas, foram de facto parte influente no processo de apreciação e 

atribuição do Prémio Valmor, sendo por exemplo, entre outros, o próprio arquitecto 

José Luís Monteiro parte constituinte do júri (Pedreirinho, 1980, p. 34). 

…Não era na época completamente original a atribuição deste tipo de prémios por 

parte de alguns mecenas, tendo sido criado ainda em 1897 um prémio semelhante em 

Paris. Ainda não tendo elementos que permitam estabelecer uma relação directa entre 

ambos, o facto é que certamente que o Visconde de Valmor terá tido conhecimento da 

criação deste prémio não só pela influência que o meio artístico parisiense exercia 

entre nós, como ainda por ter sido nesta cidade que este beneficiário faleceu em 1898. 

(Pedreirinho, 1980, p. 34) 

Por outro lado, e como circunscrito nos valores académicos desses arquitectos – com 

raízes nas Beaux-Arts parisienses – coincidia a essa vontade de organização técnica e 

ética da profissão, uma tendência para a conformidade a favor dos métodos 

academizantes na prática de arquitectura. Esse motivo convergiu com os próprios 

princípios instituídos no processo do estabelecimento do Prémio Valmor, que seria 

inspirado por semelhante prémio em Paris ainda em 1897, e que sustentava por sua 

vez no seu âmbito apreciativo a premiação das melhores fachadas (Pedreirinho, 1980, 

p. 34). 

Note-se no entanto que o prémio instituído em Paris era destinado a premiar as 

melhores fachadas, e logo o boletim da Sociedade dos Arquitectos Portugueses em 

que se anunciava a criação do prémio Valmor chama-se muito significativamente a 

atenção para o facto deste não se limitar a premiar fachadas mas sim obras completas. 

No entanto este assunto não é abordado com mais profundidade e, pelo que vem 

expresso no regulamento é pelo menos muito fácil ao júri cair na apreciação pura e 

simples de fachadas, o que veio por vezes acontecer como podemos ver pelas obras 

premiadas e pelo estudo dos comunicados das apreciações finais do júri. (Pedreirinho, 

1980, p. 34) 

Consequentemente, e como contextualizado por Adalberto Tenreiro e José Manuel 

Fernandes, é relevante constatar que no seu principal intuito, o Prémio Valmor tinha 

como requerimento a prefiguração da linguagem arquitectónica nos termos do 
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Eclectismo e do Historicismo246. Simultaneamente os mesmo autores verificam que a 

grande densidade de edificios premiados se concentra na área das Avenidas Novas, e 

secundariamente na zona a Oeste dessa, até aos limites urbanos do Restelo, o que 

corresponde aos sectores da cidade preferencialmente ocupados pelas camadas de 

maior poder económico e prestígio social; assumindo finalmente, que é possível 

“estabelecer uma relação entre a «qualidade arquitectónica» do objecto a premiar e a 

«qualidade urbana» do sítio onde ele se localiza” (1980, p. 33). 

Completa-se, e aqui com auxílio às palavras de Nuno Portas, acrescentando que “o 

contexto em que laboram estes profissionais lhes pede sobretudo uma arte de 

aparências, volúvel e evocadora, quer do passado, quer do mundo rural, quer do 

estrangeiro, que façam sobressair o «investimento», da mediania pobre do standard 

citadino, mas de preferência com orçamentos moderados” (2008, p. 166-167). 

A maioria das suas obras, não constitui assim grande inovação quanto à estrutura 

espacial ou construtiva, mas tão-somente variações estilísticas sobre um tema: estão 

nesse caso muitos dos prémios Valmor da expansão lisboeta Entre as excepções da 

arquitectura doméstica deve recordar-se o prédio de V. Terra, para si próprio na Rua 

Alexandre Herculano ou as moradias P. Rebello, de Palhavã, e Mendonça da Av. 

Marquês da Fronteira, obras que ultrapassaram o eclectismo, aliás contido, para 

proporem ambientes interiores (os vãos, as loggias, as escadas) ou relações com o 

exterior que não se encontram em outras obras mais pretensiosas. (Portas, 2008, p. 

167) 

3.2.2. ENTRE O PROGRESSISMO E O CULTURALISMO 

No início de Novecentos, a cultura portuguesa debatia-se entre um desejo de 

modernização, que se apoiava numa crença optimista nas potencialidades da máquina, 

e uma nostalgia de passado ameaçado, ancorada na sobrevivência dos valores de uma 

alma nacional de raiz eminentemente rural que desprezava esse sentimento em 

acelerada mutação. (Tostões, 2009, p. 9) 

A passagem para o séc. XX reflectiu no âmbito da construção e da cidade, a dicotomia 

entre os valores artísticos da arquitectura e a eficácia da engenharia e as 

possibilidades dos novos materiais. E a cristalização do debate entre a arte e a técnica 

estimulou em Portugal “o romantismo das utopias urbanas finisseculares” (Tostões, 

2009, p. 9). Sobre as inovações da técnica, o elevador de Santa Justa, construído 

entre 1900 e 1902, justifica-se incidentalmente no discurso da materialização de um 

                                            
246

 O regulamento desenvolve-se perante o objectivo de “premiar anualmente o proprietário e o edifício de 
um arquitecto (prédio, ou casa) construído em Lisboa; a única limitação é feita em termos estilísticos, pelo 
necessário enquadramento (pressupõem-se na fachada) nas linguagens do Eclectismo e do Historicismo 
(Tenreiro et al., 1980, p. 32). 
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novo programa tecnológico, isso paralelamente que se desenvolve “expresso 

paradoxalmente numa linguagem revivalista” (Tostões, 2009, p. 9). 

 

 

Ilustração 44 - Elevador de Santa Justa, Lisboa, de Raoul Mesnier 

du Ponsard (1900-1901). Ilustração [c. 1900]. ([Adaptado a partir 
de:] Passos, 1994, p. 34) 

O mesmo é resultado da vontade de traduzir um programa de desenvolvimento dos 

transportes. A estrutura em ferro, material que permitiria a construção em altura e o 

vencimentos de grandes vãos sem apoios, reflecte uma ideia de industrialização e 

exprime a contribuição da engenharia oitocentista no avanço da e preparação das 

bases da modernidade arquitectónica. A questão da sua expressão reflecte no entanto 

como apontado, uma busca de referência própria no gosto romântico oitocentista, e 

que neste caso se verificou com base em uma linguagem neogótica, que se consumou 

tendo o Convento do Carmo como referência (Tostões, 2006, p. 17).  

O exemplo do elevador de Santa Justa testemunha-se como representante de um 

caso generalizado no propósito dessas experiencias inovadoras na construção. Esta 

afirmação enquadra-se no facto de que essa primeira adesão à lógica da máquina e a 

uma racionalidade construtiva – decorrente aplicação dos novos materiais – se ter 

reservado inicialmente a edificios de carácter eminentemente utilitário. Uma questão 

que segundo as palavras de Ana Tostões, se evidência pelo motivo de ter sido 

principalmente “nas construções sem estatuto de arquitectura que se fizeram as 

experiências com os novos materiais” (2009, p. 9). 

“Em Lisboa a aplicação do ferro dominava sobretudo os programas de caracter 

utilitário, os equipamentos que, por necessitarem de cobrir grandes vãos, se 

adequavam como peças de um novo tempo à tecnologia do ferro […] Em 1907 a 

Garagem Auto-Palace, com projecto de Baracho e construção de Eiffel, marca 

definitivamente a adequação do novo material ao espaço da cobertura do vão de um 

Ilustração 43 - Elevador de Santa Justa, Lisboa, de Raoul 
Mesnier du Ponsard (1900-1901). Alçados. ([Adaptado a partir 
de:] Tostões, 1999, p. 509) 
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novíssimo equipamento, como o era a primeira garagem de Lisboa, tratada com 

requintes decorativos arte nova, no lettering desenhado na fachada azulejada ou nos 

vitrais alusivos ao automóvel.” (Fernandes apud Tostões, 1999, p. 511-512) 

Ainda assim, é possível identificar algumas experiências inovadoras concretizadas no 

âmbito da arquitectura em Portugal, ainda antes do séc. XIX e sustentadas por essas 

«novas tecnologias». E mesmo que a amplitude da experiencia não tenha a dimensão 

que concebesse uma vontade comum expressa inicialmente significativa, a mesma 

justificou-se sob a vontade de procurar as melhores soluções existentes para os 

programas a desenvolver. 

Uma dessas experiências é a Escola Médica de Lisboa, que já em 1898 utilizou o 

betão-armado num caso pontual, como meio de execução do tecto do átrio e o 

pavimento do respectivo piso superior. Ainda antes desse exemplo, entre 1897 e 1898, 

a construção da Fábrica de Moagem de Trigo do Caramujo, implicou a utilização do 

betão-armado quando esse era “ainda uma novidade em Portugal, e mesmo no 

estrangeiro247”. A construção desse programa industrial estava de acordo com o 

sistema Hennebique248, e permitiu uma concepção estrutural de grandes espaços 

pontuados por finos pilares. Uma solução que correspondia aos requisitos funcionais 

de uma grande laboração industrial. Contudo, e apesar das inovações construtivas, a 

resolução da fachada, apresentou um desenho “tradicionalmente ‘clássico’ “ (Tostões, 

2009, p. 9-12). 

Questão semelhante, no sentido de uma falta de correspondência entre fachada e 

restante estrutura do edifício, verifica-se no projecto para a Estação do Rossio. 

Quando essa articulação das novas possibilidades construtivas era procurada 

enquanto elemento constituinte da arquitectura, e utilizada na concepção do espaço 

interior de um modo sustentadamente lógico, e pendente para a premência de 

responder a uma necessidade programática utilitária – verificava-se que no propósito 

do desenho da fachada, era empregue uma adequação da estrutura às imagens 

urbanas. Essa solução corroborava com a “imagem eloquente de um formalismo 

divorciado do sentido tectónico da obra que separava fachada e construção” (Tostões, 

2009, p. 12). 

                                            
247

 A autora acrescenta uma referência à fonte desta afirmação: “ (Quintela, 1990) ”. (Tostões, 2009, p.9) 
248

 Sistema patenteado por François Hennebique. Assunto abordado primeiramente na p. 113, 
subcapítulo 3.1.3 «Os ideais, os intervenientes, e a experiencia da Art Nouveau no âmbito de uma nova 
arquitectura». 
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Nesse caso, a referida Estação do Rossio constitui-se como exemplo evidente desse 

caso. Concluída em 1890 e inaugurada em 1891, o arquitecto José Luís Monteiro, 

concilia na resolução do seu programa funcional, a disposição nua e crua do ferro ao 

mesmo tempo que recorre a uma linguagem neomanuelina na composição da 

fachada, “que assinalava claramente o processo em curso que tacteava imagens 

urbanas para as adequar visualmente às novas exigências programáticas” (Tostões, 

2009, p. 12). 

No entanto, em caso geral, a própria utilidade do betão-armado foi entendida 

principalmente nos termos da arquitectura pela sua utilidade enquanto elemento de 

suporte horizontal, sendo que até aos anos 30 seria apenas pontualmente utilizado em 

lajes de pavimento articulado com elementos verticais maciços em alvenaria. E não 

sem relação, constata-se o facto de que com a prolongação no tempo das práticas 

europeias oitocentistas “dominadas hegemonicamente pelas Beaux-Arts parisienses, 

os arquitectos portugueses de 1900 foram artisticamente eclécticos” (Tostões, 2009, p. 

13-14).  

Ainda Ana Tostões recorre à ocasião da Exposição Universal de Paris ocorrida em 

1900 e ao consequente concurso para o respectivo pavilhão de representação de 

Portugal, para ilustrar a evolução da arquitectura portuguesa no séc. XX. Esse 

concurso acabaria segundo a mesma, por colocar em confronto duas situações 

pragmáticas da arquitectura portuguesa que se prende “com a questão 

particularmente dolorosa do «fim dos estilos» em Portugal” (1999, p. 509). Em questão 

estavam o projecto vencedor desse concurso da autoria de Ventura Terra, e o projecto 

vencido de Raul Lino. 
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Ilustração 46 - Projecto de Raul Lino para o Pavilhão da Exposição Universal de Paris de 

1900. ([Adaptado a partir de:] Almeida, P., 1993, p. 82) 

Por uma lado o projecto de Ventura Terra, “desenvolvido sobre o sentido certo no 

gosto francês, ecléctico no controlo da escala e dos elementos clássicos”, e em 

contraste, o projecto de Raul Lino que se sustentava “recriando e juntando 

nostalgicamente elementos da arquitectura tradicional portuguesa reflectindo uma 

visão do Mundo espiritualista e profunda numa linguagem vinculada a valores 

nacionais” (Tostões apud Bernardo Pinto de Almeida, 1999, p. 509). 

Assim se concretizava imageticamente o confronto entre o cosmopolitismo da 

arquitectura académica de final do século e a procura romântica de uma arquitectura 

enraizada nas tradições nacionais da desejada «casa portuguesa», cujo sentido será 

confirmado na Casa do Cipreste
249

. A definição destas duas linhas ajuda a clarificar a 

evolução da arquitectura portuguesa no século XX, um percurso feito de avanços e 

inovações, seguidos de recuos e da necessidade de reflexão sobre o caminho 

percorrido. Por isso parece fundamental equacionar neste início de século a adesão 

formal aos diversos revivalismos historicistas ou aos eclectismos mais académicos e a 

sua articulação com as consequências das conquistas tecnológicas no domínio da 

construção, desejados motores de progresso no longo caminho da arquitectura 

moderna que começa, no entanto, de um modo geral, por ser encarada apenas como 

mais um estilo. (Tostões, 1999, p. 509) 

O domínio hegemónico das Beaux-Arts parisienses, que foi transmitido em Portugal 

pelas escolas de Lisboa e Porto, e assumida em proporções diferentes pelos bolseiros 

parisienses, tende a relacionar-se com o reconhecimento das fachadas como valor de 

desenho essencial. Continuamente, o desenvolvimento de propostas inovadoras 

concentra-se sobretudo no programa espacial, novamente relegando para segundo 

                                            
249

 A Casa do Cipreste, inaugurada em 1914, é segundo Manuel Rio-Carvalho “o ponto mais alto da 
criação de Raul Lino” (1986, p. 177). Obra representante da sua oposição aos revivalismos oitocentistas, 
e que converge apenas no propósito da sua arquitectura a vontade de conciliar ““uma habitação que dará 
comodidade aos moradores e, pelo carácter do exterior, se integrava com sensibilidade e respeito na bela 
paisagem de Sintra”” (Raul Lino apud Rio-Carvalho, 1986, p. 177). 

Ilustração 45 - Pavilhão das 

Colónias Portuguesas, de 
Ventura Terra. ([Adaptado a 
partir de:] Ribeiro, A. et al., 2006, 
p. 154) 
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plano a inovação tecnológica na construção e recorrendo principalmente aos 

processos tradicionais para a mesma. Para além disso, os programas de «prédios de 

rendimento» e de casas unifamiliares, reivindicam-se como tema frequente de 

encomenda e de matéria nobre de investigação para o arquitecto. Ainda assim 

verificou-se paralelemente a essa secundarização da inovação tecnológica construtiva, 

uma assimilação das novas potencialidades tecnológicas funcionais como a água 

corrente, a campainha eléctrica, o telefone e elevador eléctrico (Tostões, 2009, p. 14). 

A sociedade portuguesa, desconfiada das novidades estruturais […], agarra-se com 

particular interesse aos revivalismos, tendo maior importância entre nós aqueles que 

inspiraram em períodos que tiveram grande importância em território nacional. A falta 

de rigor crítico na capacidade de caracterizar os estilos do passado e o desacerto entre 

a informação estrangeira e os exemplos nacionais originam uma tendência para a 

valorização de eclectismo. (Rio-Carvalho, 1986, p. 11) 

Sobre este contexto, e com auxílio às palavras de Rio-Carvalho pode se reafirmar que 

nesse momento remetente à transição do século, muita “da arquitectura que se faz em 

Portugal é de inspiração francesa” (1986, p. 18). E embora o mesmo autor esclareça 

igualmente a força do eclectismo no âmbito geral dos desenvolvimentos dos 

arquitectos portugueses, faz também uma distinção mais aprofundada entre o que 

considera primeiramente: o eclectismo e o eclectismo «selvagem»250; e seguidamente, 

o que o mesmo especifica como sendo um «segundo eclectismo». Segundo o mesmo, 

é por meio deste termo que designa por «segundo eclectismo» que se torna revelador 

“a incompreensão do que foi a arte nova entre nós” que ao fim ao cabo é “considera-la 

como mais uma dramática decorativa a aplicar numa fachada” (1986, p. 26). 

A experiência da Arte Nova portuguesa não é tão criadora quanto a francesa, a belga 

ou a austríaca. Mas como verificado, e por motivo “do prestígio cultural que a França 

então tinha entre nós” (Rio-Carvalho, 1986, p. 155), ela baseia-se nomeadamente no 

modelo francês. E sem distinção do que verificou em outras épocas da arquitectura 

portuguesa, também a Arte Nova sofreu uma interpretação activa, assim como um 

ajustamento cultural e económico, imprimindo-lhe um carácter específico.  

A clientela do Art Nouveau não é, assim, representativa no fim do século XIX. Dada a 

modéstia e o aparecimento tardio da Revolução Industrial no nosso país, muitos dos 

seus aspectos específicos, como a meditação sobre a funcionalidade, ficaram 

minimizados. Nem a corte […] nem a aristocracia e a alta burguesia se interessaram 
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 O autor identifica a Estação do Rossio como um exemplo de eclectismo onde os “ «estilos» se 
conjugam numa concepção geral do edifício como um todo” (Rio-Carvalho, 1986, p. 16); e um prédio no 
Rossio de Estremoz, correspondente a esse «eclectismo selvagem» com cada janela de seu estilo. 
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pela Arte Nova. Os poderes públicos, uma vez instituída a República, continuaram a 

senda dos revivalismos e eclectismos oitocentistas. A cartela barroca, a janela gótica 

ou o frontão clássico davam imponência e dignidade ao edifício, segundo a óptica do 

establishment. As obras Arte Nova são obras modestas: leitarias, padarias, quiosques, 

pequenas moradias com loja no rés-do-chão, prédios de rendimento, cujo aspecto arte-

novizante é conseguido pelo emprego de um painel ou friso de azulejo ou grades de 

ferro fundido. Isto não só quanto ao aspecto social, mas também quanto ao aspecto 

formal. Em Portugal não há arquitectura Arte Nova propriamente dita […] há decoração 

aplicada a fachadas incaracterísticas, sem estilo, eclécticas, beaux-artistas ou até, 

como é o caso de Lisboa, pombalinas. (Rio-Carvalho, 1986, p. 155) 

A esse ponto esclarecido por Manuel Rio-Carvalho interessa acrescentar, e aqui com 

auxílio às palavras de Nuno Portas, a questão de que a arquitectura “enquanto forma 

de expressão individual se exerce, mais do que qualquer outra forma dita «artística», 

sobre condições materiais de produção do quadro construído, bem determinadas – e 

determinantes” (Portas, 2008, p. 153). O que segundo o mesmo significa que, o seu 

suporte material exige a proporcional disponibilidade de capital, isso ao mesmo tempo 

que visa a satisfação de necessidades onde se inclui a amortização do capital 

investido. 

A arquitectura, para se realizar ou consumir, supõe sempre o aval do poder, da lei e do 

capital sob a forma de Mecenas, burocratas, comerciantes ou industriais, e de alguma 

forma de aquiescência ou de conformidade com as preferências não só desses 

agentes como dos habitantes ou utentes que a utilizarão. […] Com mais ou menos 

excepções, corajosas e afortunadas, a generalidade da arquitectura […] é conformista 

em relação ao sistema dominante, imprimindo por seu turno nos utentes a ideologia do 

sistema. (Portas, 2008, p. 154) 

Assim, não sem relação a essa conformidade citada, reconhecia-se uma sintomática 

decadência da formação dos arquitectos, e a Sociedade dos Arquitectos Portugueses 

sob esse intuito, propôs ao governo um novo currículo que julgava mais adaptado às 

necessidades exigíveis – como já abordado no subcapítulo anterior. No entanto, o 

caso da crise de formação dos arquitectos em Portugal, embora não fosse caso único 

e estivesse enquadrado em um problema que se evidenciava no final do séc. XIX em 

“todos os principais países” (Portas, 2008, p. 155), não ponderava sequer uma revolta 

contra as academias de Belas-Artes. Academias que perpetuavam “um ensino 

fechado à inovação mas sólido nas bases estilísticas e na padronização de edificios” 

(Portas, 2008, p. 155). 

E esse método de ensino que encorajava a padronização constituía um vazio 

disciplinar, que assente simplesmente na codificação dos tratados, havia “perdido o 

conhecimento rigoroso das escolas pombalinas da Academia Militar e da aula de 
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Arquitectura Civil de Maia, Mardel ou Eugénio dos Santos” (Portas, 2008, p. 155). 

Aliás, em contraste, na Europa e nos Estados Unidos, algumas das personalidades 

mais marcantes dos movimentos modernistas, como Wright, Behrens ou Gropius, e 

mesmo engenheiros como Eiffel, ou urbanistas como Cerdà, emergiam de escolas 

paralelas às «academias», de índole mais científica e tecnológica, inseridas em geral 

em institutos politécnicos, e que teriam uma grande e importância na renovação do 

perfil do arquitecto. 

Sobre essa questão institui-se esse facto de que se verificava um insuficiente número 

de arquitectos que se incluíssem no propósito de uma vontade comum que 

sustentasse no âmbito da sua arquitectura – independentemente do seu estilo – um 

sentido e uma reflexão sobre um novo rumo para a mesma. E mesmo com essas 

tentativas de reforma, permaneceu paralelamente uma evidente predominância dos 

métodos conformistas no ensino da arquitectura (Portas, 2008, p. 156). 

Nuno Portas aborda esse assunto, ao mesmo tempo que o reflecte sobre a 

“explicação da insignificância qualitativa da expressão arquitectónica, na própria 

debilidade da revolução industrial e urbana em Portugal e na ausência de movimentos 

sociais reformadores equivalentes aos que, nos países pioneiros da industrialização 

[…] provocaram e possibilitaram a base material para o surto de ideias e experiências 

que lançaram o movimento da urbanística e da arquitectura modernas” (2008, p. 154). 

O atraso no desenvolvimento das forças produtivas era motivo para que ainda não se 

posicionasse a necessidade de fazer face à falta de qualificação da produção 

industrial, nem às necessidades urbanas em grande escala que dessa advinham. 

Lisboa, que não tinha uma dinâmica industrial própria, “concentra por isso a sua 

actividade edificatória na expansão burguesa representativa da ascensão social e do 

tipo de desenvolvimento de que se mostrava mais capaz – comércio e imobiliário” 

(Portas, 2008, p. 157). 

Na viragem do século, Portugal era, no essencial um país subdesenvolvido 

relativamente aos generalizados progressos alcançados Europa fora. Uma arrastada 

crise política e económica, uma indústria lenta e uma agricultura depauperada, tinham 

gerado uma instabilidade social e a migração da população rural para as áreas 

urbanas, provocando o aparecimento de núcleos de habitação degradada […] e 

colocado a ‘questão urbana’ na ordem do dia. Nas cidades, prevalecia um ambiente de 

apatia provinciana, no qual uma classe burguesa endinheirada impunha os seus 

gostos, modelos e tipologias, das quais resultavam as orientações arquitectónicas e 

urbanísticas. (Nunes, 2000, p. 48) 
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As atenções urbanísticas da capital serão assim dominadas pela abertura da Avenida 

da Liberdade e pela expansão para norte das Avenidas Novas, durante essas décadas 

correspondentes à passagem do século. A questão da expansão da cidade de Lisboa 

não se considerava portanto no intuito de uma «grande» explosão urbana equiparável 

ao que se verificava nas grandes cidades europeias ou norte-americanas. Cidades 

que desde a segunda metade do século XIX até à Primeira Guerra Mundial, tiveram 

que proceder a remodelações nas zonas centrais de modo a expandir o comércio e 

serviços e a reinstalar as camadas burguesas; ao mesmo tempo que procediam a 

sucessivas expansões periféricas para alojar fábricas e trabalhadores. Necessidades 

que constituíam por essa altura as transformações típicas da metrópole capitalista 

(Portas, 2008, p. 157). 

Mas a expansão da cidade, por motivo da expansão burguesa, em Lisboa, e tal como 

se verificou em maior escala na Europa e nos Estado Unidos, objectivou-se como um 

“instrumento pragmático de um crescimento urbano explosivo, cilindrando os vínculos 

da propriedade fundiária tradicional e ampliando a oferta de solo urbanizável a favor 

da nova procura capitalista que descobre a actividade imobiliária como campo de 

eleição para acelerar a acumulação” (Portas, 1980, p. 20). 

Assim, as grelhas de expansão urbana do séc. XIX – conhecidas em Espanha por 

«ensanches» – das cidades europeias mediterrânicas (Torino, Bari, S. Sebastian, 

Barcelona, Madrid, Atenas…, Lisboa) representam outra coisa, diferente das anteriores 

ordens urbana ou militar do poder colonial ou do poder absoluto europeu anterior à 

revolução industrial. Parecendo-se às antigas na geometria da trama viária e dos 

quarteirões, correspondem agora a uma nova repartição de papéis entre a 

administração pública e os promotores privados. O progresso é o liberalismo, o Estado 

arbitra para que o crescimento respeite uma ordem burguesa (a classe ascendente), 

ordem essa que, não podendo ser igualitária, devia pelo menos parece-lo. Dar-se-á a 

impressão de que a nova cidade é o «ensanche» (ou seja, que a parte é o todo), que 

os novos quarteirões «racionais e higiénicos» são o lugar para todos os urbanos 

civilizados, escamoteando o facto de que os trabalhadores fabris ou dos serviços e, 

sobretudo, o exército de reserva da mão-de-obra migrante, não entrava nessa 

racionalidade classista, nem nessa civilização de progresso. (Portas, 1980, p. 20) 

Portanto, sendo que durante as ultimas décadas do séc. XIX pouco se investiria em 

construção na capital, criam-se entretanto as condições de investimento capitalista 

para construir. Seguindo a formula do «ensanche», que desde meados do séc. XIX era 

usado na expansão residencial das principais cidades espanholas, foram-se 

urbanizando áreas já apreciáveis, como por exemplo os bairros de Camões e de 

Campo de Ourique, marcando o protagonismo do prédio de rendimento, 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  147 

“individualizado no gosto mas formando quarteirão” (Portas, 2008, p. 158), e da 

moradia como protagonistas da cidade renovada. 

 

A esses bairros seguiu-se a abertura das Avenidas Fontes Pereira de Melo e da 

República, sob alçada e traçado de Francisco Ressano Garcia, igualmente reflexo 

desse modelo de malha em «ensanche» e que permitiria fixar a maior parte do aforro 

da burguesia. Também a partir de 1864, o Governo obrigava os senados de Lisboa e 

Porto a disporem de «Planos gerais de melhoramento», que se tratavam sobretudo de 

exigências relativamente aos traçados de alinhamentos das construções e respectivos 

logradouros. Isto em uma época em que, salvo raras excepções, as grandes cidades 

europeias seriam urbanizadas por meio de “cirurgia da rede viária e valorização das 

propriedades contíguas (modelo Haussmann)” ou “assentes em grandes visões 

unitárias e prospectivas” neoclássicas (Portas, 2008, p. 159).  

A verdade, no entanto, é que a construção da cidade pós-industrial já não segue o 

mesmo processo da cidade iluminista de que a renovação pombalina é, na Europa 

setecentista, um dos exemplos mais acabados: à unidade da concepção 

«arquitectónica» da cidade […] segue-se agora a divisão das tarefas, no tempo e nos 

operadores, única forma de satisfazer os diferentes interesses numa sociedade liberal 

[…] (Portas, 2008, p. 159) 

Ilustração 47 - Secção da «Planta de 1911», localizando o Bairro 
de Campo de Ourique. ([Adaptado a partir de:] Rodrigues, 1980, 
p. 29) 
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Esclarece-se nestes termos a profunda alteração metodológica que se verifica na 

construção da cidade partindo desse período correspondente a finais do séc. XVIII, e 

que perduraria até finais do séc. XIX. A imagem da cidade já não se projecta, resulta. 

Sendo que o urbanista “de preferência engenheiro cultivado e hábil político” (Portas, 

2008, p. 159) traça para o dono do terreno ou para o município a rede de infra-

estruturas, o loteamento e seus alinhamentos, e estabelece um regulamento mínimo 

de edificação, suportado pelo novo valor do terreno e à conveniência da classe social 

a satisfazer. 

Coube nesse modelo ao arquitecto, chamado pelo cliente de uma parcela, a 

intervenção assente no cumprimento e ilustração de um programa individual – como a 

moradia de prestígio – ou um tipo de edifício já padronizado, no qual as varáveis 

seriam quanto muito, a frente do lote e o orçamento previsto. E assim se reconhece a 

alteração no contexto socioeconómico da cidade de Lisboa que figurava até à entrada 

do séc. XX (Portas, 2008, p. 160). 

Concluindo, em retrospectiva, a pouco significativa experiência da Arte Nova em 

Portugal, relaciona-se a essa insuficiente critica sustentada – como abordado no 

subcapítulo anterior e identificado por Rute Fernandes – e que sofreu não apenas por 

motivo do ténue equilíbrio da burguesia portuguesa mas igualmente por uma efectiva 

falta de conhecimento dos modelos estrangeiros, e inclusivamente dos modelos 

franceses (Rio-Carvalho, 1986, p. 155) que se revelaram mais populares em Portugal.  

Era igualmente por esse motivo, importante o momento em que se preparava a grande 

experiência de fundação de uma nova consciência profissional dos arquitectos na 

transição para o séc. XX em Portugal. A importância revela-se não a favor de um 

sucesso propriamente dito da Arte Nova, mas sim a favor de uma participação 

integrada em um projecto nacional, que da parte da arquitectura, aludia para a difusão 

da verdadeira ideia adjacente dessa mesma experiência em que se enquadra a Art 

Nouveau, ou de resto todos esses desenvolvimentos que despontaram com os 

exercícios de Morris: a procura de uma nova arquitectura. 

A ideia sobre a procura de uma nova arquitectura transcendia a ideia de formação de 

gosto, e debatia-se antes com essa necessidade premente de adaptar e preparar a 

sociedade – e portanto a cidade – para a evidente e inevitável transformação que se 

vinha a desenrolar desde a propagação dos ideais do iluminismo francês, e das 

revoluções industriais e americana. Carecia consequentemente nesse sentido, de 
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assumir com segurança as novas possibilidades construtivas da engenharia, 

independentemente de noções a favor de uma vontade da estandardização, ou do 

individualismo do arquitecto. 

Associada então a essa consciencialização sobre o papel do arquitecto na formação 

de gosto e na autonomização do discurso critico, revela-se em Portugal tal como se 

verificou em outros países, uma obrigatoriedade cada vez mais pronunciada sobre a 

necessidade do arquitecto em assumir a sua parte cívica na perspectiva da vida civil: o 

papel de ““abrir ao juízo e ao gosto artístico da sociedade contemporânea uma era 

nova”” (Ramalho Ortigão apud Figueiredo, 2005, p. 173251). 

Sobre a base destas apreciações preparou-se o contexto para considerar “O 

protagonismo de Ventura Terra” (Tostões, 1999, p. 513), enquanto arquitecto portador 

de valores. Considerado assim no propósito da sua produção arquitectónica, e por 

motivo da ideia que o movia na direcção dessa procura generalizada – não apenas por 

parte dos arquitectos mas também da sociedade portuguesa – por uma identidade 

nacional. 

Reflectindo ainda nesse intuito, sobre o rumo da arquitectura europeia e americana na 

perspectiva de uma visão manifesta sobre o futuro; e onde no decurso da sua 

concepção, Ventura Terra se posiciona entre os arquitectos que manifestaram para 

além do exercício do eclectismo, essa materialização da sua arquitectura enquanto 

elemento estruturador de uma vontade ideológica e cultural, e igualmente de uma 

composição espacial e urbana com sentido para o «seu tempo». 

O que é próprio da arquitectura do século XIX e das primeiras décadas do século XX é 

esta tensa mistura de contrários: o culto da história da arquitectura clássica, ainda em 

processo de pleno reconhecimento, para o qual os arquitectos contribuem, através dos 

levantamentos arqueológicos, realizados sobretudo em Itália; a adesão, bastante 

romântica, aos ciclos não clássicos das arquitecturas, particularmente do romântico e 

do gótico europeu que, questionando os cânones do classicismo, se articulavam com a 

nostalgia epocal pela vivência religiosa do passado; o gosto, romântico também, pela 

beleza pitoresca das arquitecturas de jardim e pelos valores antropológicos das 

arquitecturas populares camponesas, que, na tradição inglesa, se abriram a diversos 

tipos, mais ou menos idealizados, de orientalismo; finalmente, a atracção pela não 

beleza das arquitecturas da engenharia, gerando novos reportórios formais e 

compositivos, que se mostravam particularmente adequados às solicitações das 

encomendas urbanas. Miguel Ventura Terra viveu com rara tranquilidade estes tempos 
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 A autora aponta a fonte desta citação: “Ramalho, Ortigão, ‘Prefácio’, in Arquitectura Portuguesa, nº1, 
Jan.1908, p.1 (Figueiredo, 2005, p. 173). 
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incertos da arquitectura, parece que nunca duvidando que o culto do classicismo era a 

mais eficaz via para ser moderno. (Silva, R., 2006, p. 15-16) 
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4. MIGUEL VENTURA TERRA 

Dos poderosos efeitos das revoluções setecentistas – a científica, vinda de trás, mas 

poderosamente estimulada pelo raciocínio do ‘século das Luzes’, a industrial em 

Inglaterra e as transformações políticas americana e francesa – foram chegando ecos, 

aos “solavancos”, a Portugal, desde logo e nos alvores do século XIX, com as invasões 

francesas, a fuga de D. João VI e a sua Corte para a então colónia do Brasil, a 

dominação inglesa que estimulou, junto com outros factores, a revolução de 1820 

levada a cabo no Porto e propaladora das ideias liberais, o regresso forçado de D. João 

VI, a dramática e traumática independência do Brasil, […] o acordo em torno da carta 

da carta constitucional promovido pelos moderados sob a alçada de D. João VI, 

entretanto falecido, do seu primogénito e imperador do Brasil e da Infanta D. Isabel 

Maria, a quebra desse acordo politico […], o reinado miguelino vigente até 1834 e 

sucumbido ao ditame das armas […], a futura rainha, D. Maria II e a extinção das 

ordens religiosas, medida prenunciada durante a revolução vintista […] De 27 de Maio 

de 1834 a Abril de 1851, data do golpe político-militar do marechal Saldanha, que 

proporcionou a criação de um governo constitucional ‘regenerador’ capaz de introduzir 

a almejada estabilidade entre facções liberais e as condições do pleno 

desenvolvimento capitalista no país, o Portugal velho e profundo manteve-se num 

estertor prolongado […] com os novos arautos do progresso a mostrarem-se incapazes 

de promover as condições para colocar a Pátria na onda de progresso que varria a 

Europa ocidental a partir de Inglaterra e de França. Uma longa conjuntura, iniciada em 

1834 e estendida até 1891, serve de contexto histórico mais amplo à infância e à 

juventude de Ventura Terra. Tendo nascido, […], em 1866, encontrou já implementadas 

reformas importantes, nomeadamente no sector educativo, com as bases do ensino 

primário, seguido pelo secundário ou liceal, através de uma rede de Liceus Nacionais 

espalhados pelo país e pelo ensino industrial, a par do politécnico e do ensino artístico 

representado pelas Escolas de Belas Artes (formando pintores, escultores e 

arquitectos). (Silva, Armando, 2009, p. 21, 27) 

4.1. O HOMEM E O ARQUITECTO ENQUANTO PORTADOR DE VALORES 

…Da arquitectura que, «podia dizer-se, estava então inteiramente feita», «tantos tipos 

de construção realizados». E assim, concluía José de Figueiredo, em 1900 «os artistas 

[…] pouco mais tinham que fazer para edificar do que dar-se ao trabalho da escolha»… 

Esta curiosa opinião, dum jovem crítico que então se consagrava à arquitectura, 

explica, sem dúvida, muita coisa. Explica o sentido histórico que os arquitectos 

imprimiam aos seus projectos, só de modo superficial libertados do desenho 

tradicionalmente apreendido nas aulas de mestre J. L. Monteiro e de mestre J. A. 

Gaspar («grande parte do movimento arquitectónico moderno veio-nos de J. L. 

Monteiro»
252

, asseguraria o mesmo José de Figueiredo em 908
253

). […] E sem 
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 Esta «pouca consideração» de José Augusto França relativamente a José Luís Monteiro enquadra-se 
em uma desvalorização geral do papel da arquitectura em finais do séc. XIX e início do século XX. Sendo 
que o mesmo considera que a arquitectura do século XX passa por um “corte intencional em relação ao 
passado” (Silva, R., 2006, p. 17). Essa leitura, contrasta com a perspectiva de Pedro Vieira de Almeida, 
sobre a influência e inclusão desta no âmbito dessa transição para a «arquitectura moderna» portuguesa. 
Ver Nota 240, na p. 131, subcapítulo 3.2.1 «O perfil do arquitecto e o sentido crítico sobre a arquitectura». 
253

 Em contraste com a nota prévia, embora José Augusto França não faça referência a qualquer 
bibliografia nesta citação específica, a referência a esta afirmação por José de Figueiredo é feita 
igualmente por Rute Figueiredo, sendo que a autora aponta como fonte: “José de Figueiredo, ‘A casa 
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respostas havia de ficar o inquérito proposto em 903 por uma revista da especialidade, 

«A Construção Moderna»: «Será o nosso país susceptível de criar uma fórmula 

estética para as suas construções modernas?»  (França, 1966, p. 143). 

Esta sucinta análise crítica feita por José Augusto França, adquire maior dimensão 

quando se contextualiza que a mesma antecede imediatamente o início de um capítulo 

dedicado a Miguel Ventura Terra. E verifica-se mais pertinente no âmbito desta 

dissertação, quando o mesmo autor utiliza o conteúdo da mesma, como base para 

situar Ventura Terra “para além desse plano medíocre254” (França, 1966, p. 143). 

A obra de Miguel Ventura Terra está fundamentalmente ligada a Lisboa e à sua 

burguesia, cidade onde se instala após o seu regresso definitivo a Portugal em 1896 e 

que vivia, então um período de intensas modificações. De forma mais sistemática 

iniciara-se, na transição dos séculos XIX para o XX, a expansão da estrutura urbana da 

capital que vinha a ser alvo de sucessivas alterações com vista à sua “modernização” e 

‘embelezamento’, a par da construção de infraestruturas e de equipamentos públicos. 

(Ribeiro, A., 2009, p. 407) 

Nascido em Seixas, Caminha, a 14 de Julho de 1866, Miguel Ventura Terra, filho de 

João Bento Terra, pescador, e de Maria Vitória Lindo, nasceu no seio de uma família 

de treze irmãos sendo ele o mais novo. Desde cedo que demonstrara “grande 

apetência para as artes, nomeadamente quando foi aprendiz de carpinteiro” (Ribeiro, 

A. et al., 2017, p. 4). 

A família de Ventura Terra era muito pobre e os seus princípios foram deveras rudes, 

mas todos os obstáculos desappareceram deante da sua irresistível vocação, 

manifestada bem cedo. Os seus esforços, a sua incessante actividade, foram sempre 

coroados de bom êxito e o talento não tem tido razão de queixa da fortuna. Hoje, não 

obstante contar apenas 39 annos, é dos architectos de mais solida reputação e 

d’aquelles a quem o público mais considera e estima. O número dos seus trabalhos é 

deveras considerável, o que prova não só a sua infatigável diligência e fina 

comprehensão da vida moderna, mas também a confiança que tão praticamente tem 

sabido inspirar. (Viterbo, 1988, p. 101) 

Em 1881, com quinze anos, ingressou na Escola de Belas-Artes do Porto, onde 

frequentou os cursos de desenho histórico e de arquitectura da Academia Portuense, 

                                                                                                                                
Biester’, in Architectura Portugueza, Ano I, Abril 1908, nº4, p.13.” (Figueiredo, 2005, p. 172). No texto de 
Rute Figueiredo, a utilização dessa citação enquadra-se segundo a mesma em relação à questão do 
papel de José Luís Monteiro no âmbito da redefinição da Ideia de arquitecto (abordado no âmbito desta 
dissertação no subcapítulo 3.2.1 «O perfil do arquitecto e o sentido crítico sobre a arquitectura»), 
envolvendo sobretudo duas questões: “na sua actividade prática, exercida na atenção aos factores de 
renovação manifestos na arquitectura do ferro, por si introduzida em Portugal após a sua formação na 
École des Beaux-Arts (1873-1879); e na sua actividade teórica, que renovara o ensino académico de 
Costa Sequeira e Pires da Fonte num ensino moderno e racional.” (Figueiredo, 2005, p. 172). 
254

 Transcrição do excerto de onde foi retirada a citação: “Miguel Ventura Terra, nascido no Alto Minho em 
1866, situava-se para além desse plano medíocre; os seus horizontes tinham-se alargado para onde 
entrara aos quinze anos, até à Beaux-Arts de Paris, para onde fora cinco anos depois trabalhar no 
«atelier» de Victor Laloux, o arquitecto famoso da importante gare d’Orsay” (França, 1966, p. 143-144). 
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e onde foi aluno de outros antigos pensionistas parisienses como o arquitecto José 

Geraldes da Silva Sardinha, o pintor Marques d’Oliveira e o escultor António Soares 

dos Reis (Silva, R., 2006, p. 12). 

Em relação à cultura artística, apesar de ela ser componente paupérrima das débeis 

políticas educativas, foi criado, nos anos de 1870, um sistema de pensionato público 

para os melhores alunos das academias de Belas-Artes de Lisboa e Porto, envolvendo 

pintores, escultores e arquitectos. Regressados a Portugal, eles geraram inéditos 

dinamismos e puderam realizar obras de grande qualidade que, hoje ainda, configuram 

e representam os fundamentos da cultura moderna portuguesa. (Silva, R., 2006, p. 12) 

Frequenta simultaneamente o 1º e o 2º ano desses cursos de arquitectura e de 

desenho histórico, ficando hospedado inicialmente em casa do padrinho de casamento 

da sua irmã mais velha, o engenheiro João de Azevedo, mas aquando da saída do 

Porto do mesmo por motivos profissionais, Ventura Terra começa a dar aulas de 

desenho de modo a obter rendimentos que suportassem o seu alojamento e os seus 

estudos. Termina então em 1884 o curso de arquitectura civil, e dois anos mais tarde 

concorre ao lugar de pensionista do Estado da Classe de Arquitectura Civil, onde para 

além dele são admitidos Adães Bermudes e José Correia Martins Júnior, entre seis 

concorrentes (Ribeiro, A., 2006, p. 36-37). 

[…] a 26 de Junho de 1886, o júri da Escola reuniu para ‘julgar e galardoar os trabalhos 

executados pelos candidatos ao logar de pensionário do Estado da classe 

d’architectura’, tendo decidido a sua ida para Paris, juntamente com José Corrêa 

Martins Júnior, Arnaldo Redondo e Adães Bermudes. A Escola de Belas Artes de Paris 

impunha-se como o único lugar oficial da arquitectura, com um curriculum teórico de 

matérias tais como o Desenho, Modelagem, Matemática, História e Composição e, 

também, como um poderoso meio difusor além fronteiras do progresso urbanístico […] 

(Silva, Arnaldo, 2009, p. 27) 

Em 1886 inicia então um período em Paris enquanto bolsista, e escolheu 

posteriormente para esse efeito, o atelier de Louis-Jules André255 – um atelier interno 

da École des Beaux-Arts – para prosseguir a sua formação. No entanto, durante o 

período em que Ventura Terra se estabeleceu em Paris, ocorreram importantes 

mudanças que acabaram por incidir em uma mudança nesse mesmo atelier. Em 1888 

e de partida para Roma, Jules André confiou o atelier ao seu segundo mestre, Victor 

Laloux256. E em 1890, depois de ter sido afastado pela administração da Escola de 

                                            
255

 André, Louis-Jules (1819-1890) foi um arquitecto francês, e responsável por um prestigiado atelier na 

École des Beaux-Arts até 1888. 
256

 Laloux, Victor-Alexandre-Frédéric (1850-1937) foi um arquitecto e professor francês, cujo projecto para 
Gare d’Orsay em Paris se evidencia como uma das suas principais obras. Destacou-se igualmente pela 
sua influência no âmbito da formação de jovens e proeminentes arquitectos europeus e americanos, e 
nos consequentes desenvolvimentos dos mesmos no âmbito da arquitectura.  
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Belas-Artes, após a morte de Jules André nesse mesmo ano, Victor Laloux estabelece 

externamente à escola “o seu próprio atelier de ensino257” (Silva, R., 2006, p. 13). 

Chegado ali, tomou logo parte no concurso para a entrada na Escola de Bellas Artes, 

sendo um dos cinco primeiros classificados d’este concurso. Foi seguidamente alumno 

do eminente architecto francez Jules André e sobretudo do Sr. Victor Laloux, o 

architecto mais notável da França moderna. (Viterbo, 1988, p. 102) 

Assim, após passar a aluno de 1ª classe de Arquitectura, inscreve-se nesse mesmo 

ano de 1890 no recém-formado atelier de Victor Laloux, e em 1894 obtém o título de 

«Arquitecto de 1ª Classe Diplomado pelo Governo Francês». Com 30 anos, e dez 

anos após a sua chegada a Paris, Miguel Ventura Terra regressa definitivamente a 

Portugal, sendo por proposta da Academia Portuense de Belas-Artes, nomeado 

“Académico de Mérito Artístico”. Também por meio da sua proposta apresentada por 

motivo do «Concurso para o Arranjo da Câmara dos Deputados no Palácio das 

Cortes», e que fora parcialmente desenvolvida ainda durante a sua estadia em Paris, 

ingressa como arquitecto de 3ª classe da Direcção de Edificios Públicos e Faróis 

(Ribeiro, A. et al., 2017, p. 5-6). 

[…] em 96, encarregado das obras da Câmara dos Deputados, cujo concurso ganhou, 

teve aqui um modesto lugar de «arquitecto de terceira», numa mesquinha classificação 

burocrática que, com o seu estipêndio de oito vinténs e meio por dia, mereceu a 

chacota de Ramalho Ortigão…
258

 (França, 1966, p. 144) 

Regressado a Lisboa, em 1896, logo concorreu ao projecto para a construção da 

Câmara dos Deputados e parte restante do Parlamento, excepto a Câmara dos Pares. 

Nessa emulação, foi o primeiro escolhido e, […] foi ensejo duma importante 

homenagem pública decorrida num jantar no Hotel Bragança, à qual se associaram 

arquitectos, escultores, pintores, etc., tendo usado da palavra Adães Bermudes, 

Rosendo Carvalheira, Costa Pinto e António Teixeira Lopes, entre outros. Ramalho 

Ortigão, também presente, saudou a Sociedade dos Arquitectos Portugueses referindo 

que dela «muitos benefícios havia a esperar para desenvolvimento da arte nacional
259

» 

[…] (Bairrada, 1988, p. 226) 

Esse concurso referido tratava-se no propósito de remodelar o velho Palácio de São 

Bento – que sofrera um incêndio em 1895 – e de aproveitar o antigo claustro 

conventual para a sala de sessões. Com José Luís Monteiro presente no júri do 

                                            
257

 A autora acrescenta por motivo de contextualização, a influência de que o novo atelier de Victor Laloux 
teria na formação de Ventura Terra, e mesmo nas décadas vindouras, afirmando que esse, ““ ‘até 1937 
obteve 31 segundos prémios e 16 Grandes Prémios’ da Academia Francesa em Roma”” (LeConte apud 

Silva, R., 2006, p. 63). 
258

 O autor acrescenta em nota a fonte a partir da qual adaptou esta consideração: “Ramalho Ortigão, in 
«A Arte e a Natureza em Portugal» (III, 1903); in «Arte Portuguesa» (II, 153). Ver, sobre V. Terra, «A obra 
dum grande arquitecto», artigo anónimo in «Ilustração Portuguesa» de 28/5/1906” (França, 1966, p. 448). 
259

 O autor aponta a fonte da citação: “«A Construção Moderna» N.º 83/Ano III/1903” (Bairrada, 1988, p. 
226). 
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concurso, resultou dele premiado Ventura Terra, que numa situação cultural dominada 

por um eclectismo generalizado “dá provas de uma extrema lucidez na proposta de 

transformação do velho convento beneditino” (Tostões, 1999, p. 513). 

Ventura Terra aproveitou a base imponente do edifício, simultaneamente que remeteu 

à fachada um tratamento estético e funcional. A simetria e o número de vãos manteve-

se intacta, procedendo antes a um redesenho dos mesmos, conservando a dimensão 

dos vãos do mezanino mas rasgando os restantes em altura, procedendo depois a 

adorna-los com frontões triangulares e circulares alternados, motivos de carácter 

neoclássico “mais ao gosto do seu tempo” (Mourão, 2006, p. 136). Entre outros 

motivos de desenho, e por motivo de consistência, procedeu igualmente à 

harmonização dos torreões e ao avanço do corpo central, gesto que beneficiando da 

previamente inacabada fachada posterior, lhe permitiu maior liberdade no desenho do 

eixo central. 

No seu exercício de repensar o cânone da fachada e os ritmos da composição, a 

opção tomada pela utilização dos princípios da composição clássica, revela-se no 

intuito de enriquecer a fachada de origem no maneirismo português260, e não no 

sentido de uma apropriação ecléctica – procedendo nesse sentido à recomposição 

segundo a tratadística italiana e francesa dos séc. XVI e XVII. Uma atitude que não 

hesitou em contrariar no espaço interior, “apropriando-se autoralmente do espaço, 

delineando novas funcionalidades […] ” (Silva, R., 2006, p. 18). 

Demonstrou igualmente a sua preocupação na conservação e reaproveitamento dos 

materiais antigos, e o seu correcto entendimento das linhas de força estruturais da 

construção, paralelamente que, “apesar de inúmeras contingências, conseguiu 

imprimir um cunho pessoal e uma admirável modernidade no seu traçado” (Mourão, 

2006, p. 136). Nesse sentido, procurou manter a axialidade e o princípio de articulação 

entre a Câmara dos Pares na ala sudoeste e a Câmara dos Deputados na ala 

nordeste, mantendo a continuidade dessa articulação com a Sala dos Passos 

Perdidos; porém rasgou a solidez austera da abobada de berço com uma fina ossatura 

de vidro, que atribuiu valores de luminosidade a esse espaço pesado e sombrio, 

“propício ao recolhimento espiritual mas inadequado ao desenvolvimento dos ideais 

políticos do Liberalismo” (Mourão, 2006, p. 136). 

                                            
260

 A autora esclarece que o projecto pertence a Baltazar Álvares (Silva, R., 2006, p. 18). 
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Ilustração 48 - Intervenção de Ventura Terra no Palácio de S. Bento 
(1897-1903). Vista interior e pormenor da intervenção. ([Adaptado a 
partir de:] Ribeiro, A. et al., 2006, p. 138) 

Ventura Terra morreu em 1919, no lentíssimo decorrer dessas obras, tendo deixado os 

trabalhos praticamente detidos ao fim dum arranque inicial, marcado em 902 pela 

inauguração da sala da Câmara dos Deputados, ainda então por decorar. A própria 

fachada principal, sem o corpo saliente, só entre 17 e 21 foi concluída – e o todo só 

teve fim nos anos 40, depois de uma nova campanha de obras, iniciada em 1953. 

(França, 1966, p. 146) 

 

O exercício deste projecto demonstrou igualmente a sua capacidade de envolvimento 

técnico, trabalhando em conjunto com o engenheiro Policarpo da Costa Lima. Para o 

Ilustração 49 - Intervenção de Ventura Terra no Palácio de S. Bento (1897-1903). Vista interior da 
Câmara dos Deputados. ([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A. et al., 2006, p.134) 
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espaço da sala de sessões, foi aproveitado o suporte da zona inferior sustentado pela 

galeria em pórticos de acesso ao refeitório conventual, com escala ajustada pelo 

engenheiro por motivos de eficiência acústica (Mourão, 2006, p. 136). 

“Ramalho fala nas suas «linhas bem legitimamente áticas», nas sua «clareza», na sua 

«elegância, na sua «serena ponderação». Num tempo de convencionalismos artísticos, 

aparecia «finalmente um edifício português que não era bizantino, nem romântico, nem 

gótico, nem manuelino […], nem extravagante!» ” (Ramalho Ortigão apud França, 

1966, p. 146) 

A actividade de Ventura Terra desenvolveu-se a partir do seu projecto para o 

parlamento, continuada sob a perspectiva e consciência “duma semântica arquitectural 

que à sua volta faltava” (França, 1966, p. 147). Em exercício solicitado em grande 

número através de encomendas oficiais e particulares, evidencia-se também a 

variedade da sua obra e maleabilidade profissional, na qual para além de prédios e 

palacetes, se incluem liceus, teatros, hotéis, e edificios religiosos – e aqui não apenas 

limitado ao âmbito católico. 

Obra variada conforme a função, ela variou igualmente de estilo, num gosto que se 

ajustava também ao espirito diverso dos clientes. Obedecendo-lhe, o arquitecto 

raramente porém se arredou (como diz Ramalho) de «dois fundamentais elementos: a 

proibidade e o juízo». (França, 1966, p. 148) 

Terra maneja, mais uma vez com parcimónia, as necessidades e os sonhos dos 

encomendadores, de tal modo que as suas casas são bastante fáceis de identificar, 

pela secura e economia de meios utilizados, certamente frustrando a vontade de 

diferenciação fachadista desta tipologia. Distingue-o também uma resistência estética 

às solicitações epocais de inventar “a casa portuguesa” que, além de Lino, acabam por 

tocar os principais arquitectos de então. (Silva, R., 2006, p. 21) 

Exercendo Ventura Terra a sua profissão, guiado por um compromisso moral e ético, e 

entendendo o papel de arquitecto na sociedade enquanto elemento plural e 

interventivo, organizou os seus esforços a favor da defesa do exercício da profissão, 

defendeu a aposta no plano da formação e actualização teórica ou técnica, e na noção 

de importância em manter a abertura aos debates internacionais. Essa forte 

consciência de classe aliava-se igualmente à sua consciência de cidadania (Ribeiro, 

A., 2009, p. 409). 

E sobre esses valores, os seus projectos em Lisboa evidenciavam a sua vontade em 

consolidar uma ideia estruturada e formulada no intuito de uma valorização urbana. E 

após a sua eleição enquanto vereador republicano de Lisboa em 1908, reforça essa 
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sua vontade com propostas assentes em ambiciosos planos urbanísticos (França. 

1966, p. 147-148). 

Regressado à pátria, mergulha naturalmente numa nova conjuntura histórica, balizada 

entre 1891 e 1926 com dois acontecimentos marcantes a abrir e a fechar: a entrega, a 

11 de Janeiro de 1891, do célebre memorandum do Governo britânico como resposta à 

tentativa de Portugal ocupar as regiões compreendidas entre Angola e Moçambique (o 

chamado ‘mapa cor-de-rosa’), que provocou uma fortíssima crise política e uma 

enorme indignação social de cunho nacionalista, explorada habilmente pelo Partido 

Republicano Português, ao qual Ventura Terra haveria de aderir participando na lista 

republicana às eleições para a Câmara Municipal de Lisboa, em 1908; […] (Silva, 

Arnaldo, 2009, p. 29) 

Após a sua integração na primeira vereação republicana da Câmara Municipal, 

promoveu a oportunidade para se debruçar com maior preponderância na resolução 

de alguns problemas da cidade de Lisboa. Para o Ventura Terra, as questões urbanas 

não eram apenas determinantes no próprio intuito da arquitectura, mas erigiam-se 

fulcrais pela determinação da cidade enquanto o quadro natural da vida social (Silva, 

R., 2006, p. 22). 

Exercendo a sua profissão guiado por um compromisso moral e ético, pela forma como 

sempre entendeu o papel do arquitecto na sociedade, o seu desempenho foi plural e 

interventivo. Pela sua vida profissional atravessam-se sectores de defesa do exercício 

da profissão, a aposta no plano da formação e actualização teórica e técnica, a noção 

da importância de manter a abertura aos debates internacionais entre os arquitectos 

portugueses, uma forte consciência de classe aliada à de cidadania que o levou, em 

1908, a ser eleito para a Câmara Municipal de Lisboa, no grupo de candidatos 

republicanos. Será enquanto vereador, até 1913, que com maior evidência, 

transparecem as suas preocupações e se conhecem mais claramente as suas ideias 

de arquitectura e urbanismo, sempre enunciadas com plena consciência do exercício 

da profissão no enquadramento do serviço público. (Ribeiro, A., 2009, p. 409) 

Uma das primeiras propostas de Ventura Terra enquanto vereador equacionava a 

questão da obra para o Parque Eduardo VII – assim designado a partir de 1903 –, que 

por motivos económicos se arrastava sem fim anunciado. O mesmo propôs uma 

adaptação apropriada ao parque, do modelo261 utilizado para a concretização das 

Avenidas Novas262, que consistia em desanexar do perímetro do mesmo, duas faixas 
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 Modelo delineado sobre “terrenos expropriados por utilidade pública, cujas margens foram depois 
loteadas para construção, obtendo-se assim os meios para pagar a sua infra-estruturação” (Silva, R., 
2006, p. 23). 
262

 Acrescenta-se que, e em reflexão às questões já abordadas com auxílio às palavras de Nuno Portas 
(no subcapítulo 3.2.2 «Entre o progressismo e o culturalismo»), Raquel Henriques da Silva, esclarece que 
Ventura Terra “sempre se manifestou crítico em relação ao projecto das Avenidas Novas – onde no 
entanto realizou importantes projectos – […] considerando, sem total clareza de conforto, a sua 
convicção, eminentemente republicana, de que se tratava de uma iniciativa especulativa, servindo os 
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longitudinais para edificação de casas unifamiliares de qualidade. Embora a ideia, 

reflexo da instabilidade e pobreza do novo regime, não se tenha concretizado no seu 

todo, dela resultou a actual Avenida Sidónio Pais e algumas moradias, entre essa a 

Casa Artur Pratt263, projecto de Ventura Terra (Silva, R., 2006, p. 22-23). 

 

 

Ilustração 51 - Casa Artur Pratt (1912), de Ventura Terra. 
Fachada principal, vista exterior. ([Adaptado a partir de:] Ribeiro, 
A. et al., 2006, p. 390) 

O palacete da Av. António Augusto de Aguiar, n.º 3, recebeu uma Menção Valmor em 

1913. Este edifício tem a particularidade de possuir duas frentes. Ventura Terra fizera 

um projecto para o Parque Eduardo VII em que este estaria rodeado de palacetes. O 

edifício da Av. António Augusto de Aguiar teria, assim, uma frente para o Parque e 

outra para a avenida. (Santana et al., 1994, p. 957) 

Nesta proposta, se denota a matriz francesa da sua formação, idealizando para 

Lisboa, virtudes já apreciáveis em Paris e em outras grandes cidades europeias, como 

a fruição paisagística, a representação social e a celebração politica. Mas nesses 

termos, não é nesse exemplo “que as qualidades do urbanista melhor se manifestam” 

(Silva, R., 2006, p. 24).  

Já na sua proposta a propósito da frente ribeirinha da cidade, anunciada 

principalmente sobre preocupações de circulação caótica na Rua do Arsenal, o 

mesmo propunha uma intervenção ao nível do piso térreo dos edificios que 

                                                                                                                                
interesses da cidade aristocrática, em detrimento das prementes necessidades da pequena burguesia e 
do proletariado” (Silva, R., 2006, p. 25). 
263

 Menção Honrosa no âmbito do Prémio Valmor em 1913. 

Ilustração 50 - Proposta de Ventura Terra 
para o Parque Eduardo VII (1909). 
([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A. et al., 
2006, p. 347) 
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delimitavam a rua, convertendo os mesmos a arcadas que permitiriam uma mais 

eficaz circulação pedonal. Manifestava igualmente nesse sentido de libertar a frente 

ribeirinha, a sua oposição relativamente à implantação definitiva da estação do Cais do 

Sodré, instituída na sua convicção de que Lisboa tinha a sua alma na relação com o 

Tejo, sendo possível salvaguardar essa posição privilegiada sem comprometer o 

progresso (Silva, R., 2006, p. 24-25). 

 

 

Expunha-nos tranquillamente o seu vasto plano em frente do projecto, com um sorriso 

vago, a confessar-nos que de há muito pensava n’aquella obra a que veio dar vulto a 

idéa de se construir a estação definitiva no Caes Sodré. Feita ella, tornar-se-hia 

impossível o melhoramento; por isso insiste em realizar desde já o seu plano, para o 

que conta com a Camara Municipal tão cheio de boa vontade. Deante das atoardas 

que se levantaram de que o commercio se oporia, pois necessitava d’esse troço de 

linha, fez-se a consulta á associação Commercial e á de Lojistas, que responderam 

Ilustração 52 - Proposta de intervenção de Ventura Terra para a Rua do Arsenal (1908). ([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A. et 
al., 2006, p. 20) 

Ilustração 53 - Rua do Arsenal. Ilustração [c. 1900]. ([Adaptado a partir de:] Passos,1994, p. 39) 
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não carecerem para o seu trafego do caminho de ferro até ao Caes do Sodré, apoiando 

o aformoseamento d’essa parte da cidade. (Illustração Portugueza, 1910, p. 973) 

Sustentado por essa vontade de valorização da cidade de Lisboa que Ventura Terra 

reivindicava, a continuidade do processo de valorização urbana assente na relação 

entre a cidade e o rio, culminou em propostas do mesmo ainda enquanto vereador, 

para a se proceder a um estudo de uma planta de melhoramentos da cidade, para a 

qual o mesmo implica que ““sem prejuízo das obras iniciadas, as novas ruas, 

avenidas, praças, etc., a edificar se agrupem quanto possível na margem direita do 

Tejo de onde, num futuro embora longínquo deve desaparecer tudo o que possa 

destruir a sua beleza, transformando-a numa verdadeira cidade moderna e anexando-

lhe as encostas da outra banda”” (Miguel Ventura Terra apud Silva, R., 2006, p. 26264). 

Essa ideia tinha em si inerente, uma intenção sobre uma questão que já tinha havia 

sido alvo de várias formulações desde o início do séc. XIX: construção de uma ponte 

sobre o Tejo. 

O arquitecto Ventura Terra, […], era um artista. Se lhe entregassem Lisboa com um 

orçamento opulento ele, pondo ao serviço da arte a sua imensa fantasia, transformaria 

esse amontoado de casas numa cidade de fadas. Sonhava parques, pontes dominando 

os morros, avenidas largas, cheias de estátuas, dominando o Tejo, luz do Sol e de 

iluminações magnificentes. (Martins, 1960, p. 466) 

Interessa aqui igualmente acrescentar, que os desenvolvimentos de Ventura Terra a 

favor de um desenvolvimento urbano se manifestaram igualmente fora do âmbito da 

cidade de Lisboa, sendo que em 1913 e a convite da cidade do Funchal, o mesmo se 

deslocou até à Madeira, no intuito de “contactar pessoalmente com as particularidades 

da Madeira, quer nas suas belezas quer nos seus problemas” (Carita, R., 2006, p. 

415). 

Partindo dessa visita, o arquitecto desenvolveu um plano de melhoramentos para a 

cidade que previa uma total remodelação do traçado da rede viária, e 

consequentemente, do edificado existente, de modo a criar uma ligação da cidade ao 

mar por meio de uma ampla Avenida Marginal. Esse plano, assente na leitura dessa 

cidade, e que segundo o mesmo se encontrava completamente ““destituída dos 

requisitos que faziam a formusura e a comodidade dos sistemas de viação das 

cidades modernas”” (Miguel Ventura Terra apud Carita, R., 2006, p. 418), propunha 

                                            
264

 A autora esclarece a fonte da citação: “”Sessão de 3 de Dezembro de 1908 e de 8 de Junho de 1911. 
In ACTAS, 1908-1912” (Silva, R., 2006, p. 30). 
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nesse sentido o aproveitamento dos esplendidos pontos de vista de que poderia 

usufruir, apontando já então directamente para a capacidade do sector turístico. 

A verdade é que o Funchal do princípio do século XX estava longe de ser uma capital 

cosmopolita, a tal cidade que desejava se impor como destino turístico, como exemplo 

de modernidade e desenvolvimento. […] O arquitecto olhou para o Funchal e 

conseguiu ver para além da realidade nua e crua. Viu amplas avenidas e ruas largas, 

praças e rotundas, jardins a convidar um passeio, edificios modernos e monumentos 

artísticos. Viu uma marginal a atravessar longitudinalmente a cidade, uma rede de 

estradas apropriadas à circulação automóvel e que levassem de forma quase instintiva 

os visitantes aos pontos turísticos de maior interesse. Viu também bairros com parques 

ajardinados para que os residentes também desfrutassem melhor da cidade. […] Mas, 

o arquitecto era um homem à frente do seu tempo, e foi por isso que grande parte 

deste seu plano urbanístico acabou por ser travado por outros interesses, por mentes 

fechadas, por um país que vivia uma feroz instabilidade política. (Jesus, 2015, p. 8-9) 

Entre os exercícios desenvolvidos por si enquanto arquitecto, e as suas obrigações 

enquanto vereador republicano da Câmara Municipal de Lisboa, Ventura Terra 

concentrou igualmente os seus esforços no âmbito da Comissão dos Monumentos 

Nacionais, que integrava já desde 1897, e a serviço da Sociedade Portuguesa dos 

Arquitectos265 (Ribeiro, A., 2006, p. 56-74). 

E entende-se portanto que a sua relação com a arquitectura se testemunhou no 

propósito de estabelecer, valorizar e enriquecer a estrutura urbana sobre a qual o 

mesmo procurava intervir. E esses seus desenvolvimentos, e consequentemente as 

suas propostas e ponderações sobre a cidade de Lisboa, contextualizam-se sob aos 

métodos da sua formação parisiense “nos princípios do urbanismo haussmaniano” 

(Matos, 2015, p. 11). 

Nesses termos considera-se finalmente o entendimento da sua arquitectura, “ainda 

uma das Belas-Artes, embora moderna e comprometida com as novas possibilidades 

dos materiais” (Silva, R., 2006, p. 28), e a validade das suas propostas urbanas, como 

um testemunho do compromisso para com o seu tempo. Um tempo que exigia uma 

visão progressista, e que poderia usufruir de melhor oportunidade para se estabelecer 

nesse momento: tanto por motivo do início de um novo ciclo secular, como do início de 

um novo ciclo politico; testemunho que se anexava – certamente que adaptado à 
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 Ventura Terra esteve envolvido no processo de desenvolvimento do estatuto da Sociedade dos 
Arquitectos Portugueses, como abordado previamente no subcapítulo 3.2.1. «O perfil do arquitecto e o 
sentido crítico sobre a arquitectura» e foi, para além disso na respectiva sociedade, presidente do 
Conselho Director entre 1903 e 1905 (período entre o qual deu inicio inclusivamente à discussão sobre a 
primeira tabela de honorários para os arquitectos, e à tabela de preços para a construção de Lisboa); e 
vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral entre 1905 e 1911 (Ribeiro, A. et al., 2017, p. 14). 
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realidade portuguesa – à «unidade métrica histórica» reconhecida por Nikolaus 

Pevsner266. 

4.2. O DISCURSO E A OBRA, CONCEPÇÃO DA IDEIA ARQUITECTÓNICA 

A importância do atelier de Victor Laloux na formação de Ventura Terra enquadra-se 

em uma atitude que, por motivo de análise, carece de distanciamento a uma “visão 

modernista sobre esta arquitectura fino-oitocentista” (Silva, R., 2006, p. 14). A questão 

da decoração das fachadas pesadamente eclécticas, e por vezes neobarrocas, não 

constituía motivo único no trabalho dos arquitectos, que começavam por sua vez, a 

dar maior relevância às novas materialidades e às novas funções. 

Os desenvolvimentos de Victor Laloux e os ensinamentos que passava aos seus 

alunos pretendiam-se para além de um generalizado exercício ecléctico, e prendiam-

se sobretudo na técnica da composição. Sendo esse o principal atractivo do atelier de 

Laloux, ao invés de o estabelecimento de uma simples doutrina (Silva, R., 2006, p. 

14). 

“[…] Havia ali, sobretudo uma filosofia de projecto, baseada precisamente na planta, 

estudada com Laloux melhor do que nos outros ateliers, exercício cem vezes 

recomeçado, em detrimento dos cortes e elevações […]. Como ele próprio 

brilhantemente provara, Laloux considerava a organização como primordial, sendo a 

expressão e a forma as suas consequências naturais, tornando-se assunto de escolha 

e de sensibilidade.” (LeConte apud Silva, R., 2006, p. 14) 

O atelier de Victor Laloux teria por esse motivo um impacto evidente na formação de 

inúmeros arquitectos europeus e americanos que o escolhiam para continuar a sua 

formação. Sobre os arquitectos portugueses para além de Ventura Terra, igual 

destaque para José Marques da Silva267, que frequentou também o atelier de Laloux, e 

no qual ingressou em 1890. Um arquitecto que, segundo a descrição de José Augusto 

França, está a par de Ventura Terra, e sobre os quais o mesmo acrescenta que 
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 Citação solicitada na p. 126, subcapítulo 3.1.3. «Os ideais, os intervenientes, e a experiência da Art 
Nouveau no âmbito de uma nova arquitectura» no âmbito de concluir a análise ao processo que se 
estabeleceu entre os desenvolvimentos abordados no capitulo 3, e que no contexto original da mesma, 
Nikolaus Pevsner reflecte semelhantemente sobre o período da arquitectura entre Morris e Walter 
Gropius. 
267

 Silva, José Marques da (1869-1947) foi um arquitecto e professor português com formação na 

Academia Portuense de Belas-Artes, onde leccionou posteriormente, e na École des Beaux-Arts. Entre as 
suas obras de maior destaque público destaca-se a Estação de São Bento, que inaugurada em 1909, 
assumia no seu projecto original uma construção em ferro e vidro até à fachada urbana. Uma extensão do 
corpo metálico que moldava o espaço das plataformas que se desenharia até às fachadas, mas que foi 
constrangido a uma composição clássica por motivo de “um entendimento retrógrado por parte do poder” 
(Tostões, 2006, p. 17). 
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“Marques da Silva seria o arquitecto do Porto e do Norte do País, tal como Ventura 

Terra, regressado pela mesma altura, seria o arquitecto por excelência de Lisboa” 

(França, 1966, p. 161). 

A relevância da «composição» como elemento processual no atelier de Laloux 

comportava maior importância em um momento em que as novas possibilidades 

tecnológicas e construtivas dinamizavam uma revolução em curso das dinâmicas 

económicas e sociais, e que – coincidindo com a estadia de Ventura Terra e a 

chegada de Marques da Silva a Paris – a Exposição Universal de 1889 “impusera, 

triunfalmente, a arquitectura dos engenheiros em duas obras que logo se tornaram os 

emblemas daquele extraordinário espectáculo: a Torre Eiffel e a Galeria das Máquinas 

de Dutert” (Silva, R., 2006, p. 14). 

A transição desse momento que perspectivava essa continuidade de uma arquitectura 

assente nos revivalismos historicistas e pitorescos, para uma condição que a 

consignou a uma perspectiva de rupturas e incertezas, possibilitou a distinção 

daqueles arquitectos que souberam apreciar esse novo terreno da estética maquinista 

e transparente, e adequar a sua arquitectura de modo a fazer nascer uma arquitectura 

contemporânea. Aliada a essa vontade, subsistia validamente essa técnica 

compositiva continuada pelos discípulos de Laloux, e utilizando como exemplo, “para 

lá das diferenças devidas à atenção das modas e das escalas”, o Chrysler Building268 

de William Van Alen269, no qual se evidencia ““a franqueza de volumes e a audácia 

decorativa das construções de Laloux”” (LeConte apud Silva, R., 2006, p. 15). 

Os modelos do classicismo, bem como os ciclos históricos das suas concretizações, 

mantiveram-se como referência incontornável, acontecendo o mesmo em relação aos 

procedimentos adquiridos da aprendizagem. Sobretudo, a beleza nunca deixou de ser 

considerada como uma componente autónoma da obra arquitectónica, bem distinta da 

“conveniência e da utilidade”, utilizando recursos próprios que cabiam no âmbito da 

decoração. Houve, claro, sinais anunciadores das grandes mudanças por vir, que 

podemos evocar no célebre aforismo de Loos, proclamando que a “ornamentação é 

crime”. Foram gestos minoritários de afirmação filosófica de vontade de modernidade 

que, no entanto não constituíram a única via para a atingir. (Silva, R., 2006, p. 15) 

Ainda Raquel Henriques da Silva aborda a perspectiva de Pedro Vieira de Almeida, na 

consideração dos principais interveniente na arquitectura portuguesa na transição para 

o séc. XX, e na qual o mesmo considera José Marques da Silva, Raul Lino e Ventura 
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 Chrysler Building, edifício construído entre 1928 e 1930 em Nova Iorque e da autoria de William Van 
Alen. O edifício foi projectado e construído com estrutura em aço, e enchimento em alvenaria. 
269

 Alen, William Van (1883-1954) foi um arquitecto americano. Em 1908 foi-lhe concedida uma bolsa para 
prosseguir os seus estudos em Paris, onde entrou posteriormente no atelier de Victor Laloux. 
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Terra enquanto os primeiros arquitectos modernos em Portugal “cuja formação 

classicista não os impediu de realizar obras que só no contexto das dinâmicas do 

século XX fazem sentido” (2006, p. 17). 

Reflectindo sobre essa opinião e conjugando-a na perspectiva da obra de Ventura 

Terra, permite identificar a persistência de temas e valores que fundamentaram as 

bases da modernidade, e que se enquadram no processo dos seus desenvolvimentos. 

A sua abordagem urbana, no sentido das propostas efectivas, figurava o seu 

entendimento de património enquanto herança a respeitar mas não por via da inibição 

do espaço urbano. Primeiro com propostas para a dinamização da zona pombalina de 

Lisboa com intervenção na Rua do Arsenal; ou no gesto induzido pela demolição 

integral de um prédio pombalino na Rua do Ouro para implantar a Sede do Banco 

Totta & Açores; ou com maior radicalidade, no seu plano para o Funchal onde 

propunha a demolição de edificios históricos de modo a permitir delinear, “com 

impacto funcional e estético, a avenida da beira-mar” (Silva, R., 2006, p. 17). 

Também no âmbito dos seus projectos para os liceus de Lisboa, a consciência 

formada sobre as necessidades da educação moderna, como se faziam já expressas 

nos domínios críticos externos à arquitectura – e como anteriormente abordado com 

referência à análise de Gonçalo Canto Moniz –, verificou-se simultaneamente com o 

reconhecimento por Ventura Terra sobre eficácia dos mesmos enquanto elementos 

estruturantes da cidade. Um impacto sobretudo perceptível no Liceu Camões e no 

Liceu Pedro Nunes, ambos reivindicando a sua estratégia funcional no sentido em que 

os edificios emergiam enquanto eficazes pontos de referência na recém-aberta 

Avenida Álvares Cabral e no largo da Praça José Fontana, respectivamente (Silva, R., 

2006, p. 19). 
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Ilustração 54 - Liceu Camões, Praça José Fontana, de Ventura 

Terra (1907-1909). ([Adaptado a partir de:] Moniz, 2007, p. 101) 

 

Ilustração 55 - Liceu Pedro Nunes, Avenida 
Álvares Cabral, de Ventura Terra (1908-1911). 
([Adaptado a partir de:] Moniz, 2007, p. 103) 

A época de transição entre a Monarquia e República foi fértil em edificações de cariz 

social. As preocupações coma a assistência e com o ensino reflectiram-se em 

inúmeras obras de sanatórios, creches, escolas e liceus […] Em Lisboa, Ventura Terra 

construiu creches em Santa Apolónia, usando o tijolo e a madeira em sentido utilitário; 

projectou a Maternidade Alfredo da Costa em 1908; e, pela mesma altura, desenhou os 

famosos liceus para os «novos bairros», das Picoas (Camões) e do Rato (Pedro 

Nunes), de novo com expressão moderna, funcional e técnica, traduzindo uma 

simplicidade formal e construtiva, também ela factor modernizante. (Fernandes, 1993, 

p. 76, 78). 

Essa atitude moderna, em que Ventura Terra estabelece um diálogo, quase sempre de 

grande plasticidade, entre o corpo dos seus edificios e a sua envolvência, evidencia-se 

especialmente nas tipologias de habitação, a tipologia mais comum no conjunto dos 

desenvolvimentos do arquitecto. A perspectiva do edifício enquanto elemento de 

afirmação urbana verifica-se nos prédios da Rua Alexandre Herculano, sublinhando 

neste caso “a linha recta da artéria, através da atracção do nosso olhar para uma 

verticalização do espaço, dinamizada pelo claro-escuro dos emolduramentos de vãos 

e varandas” (Silva, R., 2006, p. 20). 

Também nas suas soluções para lotes de gaveto, subsiste o gesto de convergência e 

agregação, exemplo desse, o projecto para a Casa Viscondessa de Valmor, no qual “a 

fachada côncava realça e, por movimento contrário, amplia o gaveto de implantação”; 

ou paralelamente a este ultimo, a solução desenvolvida na Casa Henrique de 

Mendonça, que “se abre confortavelmente sobre o jardim sem, no entanto, deixar de 

ser uma marcação de urbanidade elegante” (Silva, R., 2006, p. 20). 
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Apesar da diversidade de soluções propostas dentro da mesma tipologia, Ventura 

Terra trabalhou sempre em coerência, sendo possível reter, como um fundo identitário 

do seu trabalho, algumas constantes como a integração urbana do edifício, a sua 

organização funcional (também associada a uma ideia de conforto, recorrendo à 

utilização de inovações técnicas), a relação entre os aspectos estruturais e decorativos 

ou, ainda a realização e execução técnica tendo em consideração aspectos financeiros. 

(Ribeiro, A., 2009, p. 408-409) 

A arquitectura de Ventura Terra, no intuito da sua formação parisiense remetia às 

fachadas o peso e a medida que o próprio remetia à configuração e à composição do 

espaço; e configurava-se igualmente importante esse desenho das fachadas, na 

Ilustração 56 - Casa Viscondessa de Valmor, Avenida da Républica, Lisboa, de Ventura Terra (1905). 
([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A., et al., 2006, p. 280) 

Ilustração 57 - Casa Henrique de Mendonça, Rua Marquês da Fronteira, Lisboa, de Ventura Terra (1902). 
([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A., et al., 2006, p.224) 
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intenção da valorização dos edificios enquanto elementos estruturantes da via, do 

quarteirão, e da paisagem urbana. 

A Encyclopédie des Profissions Libérales et du Mond Officiel, no começo do século já 

vê nele a possibilidade de uma arquitectura mais actual para Portugal. E, realmente, a 

sua obra representou uma viragem relativamente à arquitectura que antes dele se 

fazia. A sua obra, reflectindo a formação parisiense e, no entanto, dum eclectismo que 

o colocou à vontade em relação a diversas correntes do gosto estético: românico, 

barroco, renascimento veneziano (que aparece nas suas elegantes janelas, altas e 

estreitas, protegidas por gelosias desdobráveis, e também nas loggias) tendo sempre 

como tónica da sua obra o bom senso, o bom gosto e a harmonia de proporções. […] 

Com ele as Artes Decorativas foram privilegiadas: usou a azulejaria nos interiores e em 

frisos nos cimos das fachadas, a marcenaria, o vitral, a pintura, o ferro forjado, a 

escultura. (Santana et al., 1994, p. 957) 

Nesse sentido, a temática decorativa era recorrente, e não apenas no exterior mas 

também no interior. A utilização da azulejaria verificava-se nos interiores, e 

principalmente em frisos no cimo das fachadas – motivo que se autonomizava 

enquanto elemento de desenho da fachada nas poucas intervenções que fez no Porto. 

Recorria igualmente à marcenaria, ao vitral, à pintura, ao ferro forjado e à escultura 

(Santana et al., 1994, p. 957). 

A imagem da arquitectura de Ventura Terra permite no entanto assumir que o mesmo 

concebe o edifício com a sensibilidade acertada no sentido da contenção dos 

elementos decorativos, sendo que estes “nunca se sobrepõem aos valores 

expressivos dos alçados e das linhas dos telhados” (Silva, R., 2005, p. 20), um gesto 

que corrobora através da eficácia compositiva, e do delineamento austero do desenho 

da planta. 

De grande qualidade é também o uso de materiais decorativos, como os ferros 

forjados, as telhas coloridas e, sobretudo, as faixas de azulejo, manifestando adesão 

empenhada à estética das Arts and Crafts que, como se sabe, foi, na Inglaterra do 

meio do século XIX, uma das vias inovadoras da arquitectura, anunciando de modos 

diversos, a voga da Arte Nova em 1900. Com os fundadores – William Morris, John 

Ruskin e os seus amigos – Terra tem em comum ema espécie de ética parcimoniosa 

que o faz determinar limites precisos aos valores da cenografia; por outro lado […] o 

seu sistema semântico nunca é sentimental mas de uma inteligência discreta e 

partilhável, como acontecerá com a melhor arquitectura modernista. (Silva, R., 2006, p. 

20-21) 

A variedade da sua obra valoriza-se igualmente no intuito dessa valorização dos 

materiais decorativos, e mais especificamente da relação entre a arquitectura e as 

restantes áreas anexas às artes. Era recorrente a colaboração com colegas e amigos 
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que o mesmo considerava exímios nos seus ofícios, como por exemplo o pintor José 

Veloso Salgado, ou o escultor Teixeira Lopes. 

 

 

Ilustração 59 - Registo fotográfico 
de Ventura Terra com António 
Teixeira Lopes, Paris (1887). 
([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A., 
et al., 2006, p.39) 

A Rainha D. Maria Pia encomenda-lhe uma capela para o Paço da Ajuda, que ele 

executa em estilo neogótico, com paredes forradas de painéis de madeira e portas com 

vitrais. Para o altar, Veloso Salgado, o grande amigo que colaborará com ele na 

Câmara dos Deputados e que acompanhará a sua obra pela vida fora, executa uma 

tela com a Virgem e o Menino. Com Ventura Terra colabora também Teixeira Lopes e, 

entre outros, o sobrinho Gilberto Renda. (Santana et al., 1994, p. 957) 

Em exemplo dessa consideração que cultivava, verifica-se o seu projecto para a 

Câmara dos Deputados, e para o qual, relativamente à preparação da parte 

escultórica, convida Teixeira Lopes para a execução de uma estátua do Rei D. Carlos, 

moldada em gesso e com aproximadamente 3 metros de altura, para além de outras 

peças escultóricas; e anexando a esse pedido a questão: ““Quem mais do Porto estará 

em condições de executar bem uma estátua? […]”” (Miguel Ventura Terra apud 

Ribeiro A., 2006, p. 59) 

Aludindo ainda a um exemplo da arquitectura de Ventura Terra – sem qualquer 

reflexão sobre o seu impacto histórico na malha pombalina – no qual o mesmo remete 

aos motivos escultóricos, uma função enquanto motivo que se autonomiza no discurso 

do desenho, e neste caso no desenho da fachada, considera-se o edifício do Banco 

Totta & Açores na Rua do Ouro, construído em 1906. Motivos que neste edifício, e por 

via desse efeito, a caracterizassem em ““conformidade com o seu destino, sem 

esquecer o ambiente em que ella tinha de erguer-se e as condições especiais em que 

devia de ser olhada. […]”” (Revista Arquitectura apud Ribeiro, A., et al., 2006, p. 285) 

Ilustração 58 - Registo fotográfico de 
Miguel Ventura Terra. ([Adaptado a partir 
de:] Ribeiro, A., et al., 2006, p. 34) 
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“[…] no porte do edifício intervencionado, o Banco apresenta uma imaginosa 

criatividade formal em que a gramática arquitectónica cruza tradições estilísticas numa 

perfeita relação de proporções e de blocos formais nos seus três vãos separados por 

majestosas colunas adoçadas, de mármore, com capitéis coríntios suportando o 

entablamento denticulado, a ele se ligando por caduceus que pontuam o ‘lettering’ do 

estabelecimento. Os vãos ao nível do primeiro piso, definem-se em três grandes 

sacadas arredondadas, sobre peanhas aconchegadas de balaustradas cerradas, e 

cada uma das janelas é coroada por um frontão clássico, triangular o do meio exibido, 

sob a coroa real, os brasões de Lisboa, com bordadura de sete castelos de Portugal e 

de Angra do Heroísmo, numa situação axial que depois perdida com o acrescento do 

prédio para Sul. Sobre estas janelas, em andar intermédio, as janelas de peito são 

simples, valendo pelo enquadramento ornamentado com rosáceas em escama. Mas 

também as colunas, de fuste liso, têm o primeiro terço canelado com decoração floral 

embutida, e partem de pedestais ornamentados com bustos de leões rugindo, 

animadamente esculpidos por Jorge Pereira para as cantarias Pedro Pardal Monteiro 

[…]” (França apud Ribeiro, A. et al., 2006, p. 287) 

 

Sobre esse edifício, é porém, e segundo as palavras de José Augusto França, por 

detrás da fachada que a obra de Ventura Terra se define, “com uma qualidade que 

importa sublinhar” (1966, p. 149). O espaço interior é agenciado a partir do grande 

hall, que com aproximadamente 90 m2, se abre à altura de todo o edifício, e para o 

qual todos os andares se debruçam. Nesta obra tudo é ““racional, desde a planta de 

Ilustração 60 - Banco Totta & Açores, Rua do Ouro, Lisboa, de Ventura 
Terra (1906). ([Adaptado a partir de:] Almeida, P., 1993, p. 79) 
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maior simplicidade e clareza até aos detalhes que não são mais do que o 

desenvolvimento racional daquela”” (José de Figueiredo apud França, 1966, p. 149). 

Esse exercício funcional praticado por Ventura Terra é lhe igualmente reconhecido em 

projectos consequentes, exemplo os projectos que desenvolveu para os seus liceus 

em Lisboa, que entre os quais, e destacado com maior atenção, o já referido Liceu 

Camões, desenvolvido esse sob uma planta clara, em que sob o esquema em tridente 

dos edificios se abrem entre os volumes principais dois vastos recreios rectangulares, 

mediados pelo corpo central dos refeitórios e ginásio (França, 1966, p. 149). 

 

 

Ilustração 62 - Liceu Camões. Planta do 1.º andar, de 
Ventura Terra (1907). ([Adaptado a partir de:] Moniz, 2007, 
p. 104) 

Sensível ao neo-românico na Igreja de Santa Luzia, em Viana do Castelo […], ou na 

Sinagoga de Lisboa, é num gosto francês que informa o projecto para os dois pavilhões 

da Exposição de 1900 […], tal como a solução para o Banco Lisboa e Açores, na baixa 

pombalina. Da mesma génese parisiense são também os Liceus […] e, mesmamente, 

o projecto para o Monumento aos Heróis das Guerras Peninsulares, em Lisboa […] 

(Ribeiro, A., 2009, p. 147) 

Ponderam-se igualmente as duas intervenções que o arquitecto fez no âmbito da 

arquitectura religiosa, e embora uma dessas, a Igreja de Santa Luzia, não seja em 

Lisboa, importa enquadrá-la por motivo do contraste relativamente ao seu projecto 

para a Sinagoga. De facto esse contraste é de extrema evidência, o primeiro demarca-

se pela importância e grandiosidade e o segundo pela descrição e sobriedade 

(Perdigão, 1988, p. 68). 

A Igreja de Santa Luzia, em Viana do Castelo, implanta-se imponentemente 

sobranceira ao mar, anexa à grandiosidade expectável do fervor religioso, a república 

não lhe perdoara os excessos e esse facto reflectiu-se no facto de que Ventura Terra 

acabe por morrer sem ver o projecto concluído. Edifício de linguagem românico-

bizantina era reflexo da corrente histórica, e o que se considerava na época “o mais 

Ilustração 61 - Liceu Camões. Planta do Rés-do-Chão, de 
Ventura Terra (1907). ([Adaptado a partir de:] Moniz, 2007, p. 
104) 
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apropriado para os edificios religiosos que iam proliferando por toda a parte e que 

eram tratados de forma mais ou menos ecléctica” (Perdigão, 1988, p. 69). 

 

 

Ilustração 64 - Igreja de Santa Luzia, Viana 
do Castelo, de Ventura Terra (1904-1925). 
Vista Interior. ([Adaptado a partir de:] 
Ribeiro, A. et al., 2006, p. 164) 

A comunidade hebraica por sua vez, mais comedida em posses e em número, 

encomenda a Ventura Terra uma Sinagoga, que embora se instale por motivos legais 

desanexa à Rua Alexandre Herculano, se encontra muito perto de uma Lisboa cada 

vez mais cosmopolita e liberal em matérias religiosas (Perdigão, 1988, p. 68). 

Regressando ao contraponto entre a Basílica de Santa Luzia e a Sinagoga de Lisboa e 

atendendo a uma linguagem de estilo, dir-se-á que Santa Luzia reúne como força de si 

própria, o românico-bizantino, enquanto a Sinagoga irá restar numa fachada de 

influência românica, depurada nos elementos de ornamentação, mas peculiar nos 

‘traços’ tradicionais do românico português. (Perdigão, 1988, p. 69) 

Sequentemente, em seguimento dos projectos que realizou para a Igreja de Santa 

Luzia em Viana do Castelo e para a Sinagoga de Lisboa, projectados em 1899 e em 

1902 respectivamente, segue-se o Teatro Politeama e posteriormente a Maternidade 

Alfredo da Costa, o primeiro inaugurado em 1912 e o segundo apenas em 1932, que 

contribuem para uma sequência lógica relativamente ao seu empenho no 

desenvolvimento de diferentes tipologias. 

“[…] O Politeama de Lisboa destina-se a ser um teatro popular e educativo e o seu 

plano atende às necessidades da representação da opera e da declamação. […] O 

novo edifício que será todo construído em ferro e tijolo, tem quatro entradas pela rua de 

Ilustração 63 - Igreja de Santa Luzia, Viana do Castelo, de Ventura 
Terra (1904-1925). Vista exterior. ([Adaptado a partir de:] Almeida, P., 
1993, p. 80) 
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Santo Antão. A primeira dá comunicação para o palco e às salas de direcção e de 

administração do teatro; a segunda, para um grande café público; a terceira é a entrada 

principal, e a última, que fica do lado norte, dá ingresso para o grande anfiteatro do 

terceiro andar, destinado á geral. […] O palco do novo teatro com que dentro de um 

ano será dotada a cidade de Lisboa, fica sendo um dos maiores da capital, pois tem 

uma altura total de 22 metros, uma largura de 25,60 e 15 metros de fundo. O arco do 

proscénio mede 12 metros de alto e a toca de cena 9 de alto por 14 de largo. A altura 

do subterrâneo que é de 6 metros, e as grandes dimensões do palco permitem a 

representação de toda e qualquer peça. […] Para terminar a descrição do futuro teatro 

diremos que a decoração interior da sala de espectáculos será simples, em tom branco 

e ouro, estando incumbido de algumas das decorações o pintor Salgado.” (Século apud 

Ribeiro, A. et al., 2006, p. 386) 

 

Para além da verificada variedade da sua obra, interessa reforçar que o impacto da 

sua contribuição para a paisagem urbana de Lisboa – construída na valorização dos 

seus edificios enquanto elementos estruturantes da malha urbana – equacionada com 

a adesão aos programas funcionalistas “que, em Portugal, haviam tido escassa 

expressão durante o século XIX” (Silva, R., 2006, p. 18), se enquadra paralelamente 

em uma correspondência por parte de alguns dos já mencionados arquitectos seus 

contemporâneos. 

Esta afirmação, assente na base de um programa funcionalista, e colocando aqui 

pontualmente de parte a tipologia de habitação – da qual Ventura Terra foi, a par de 

Raul Lino, “a presença maior” (Silva, R., 2006, p. 19), permite considerar no 

seguimento das palavras de Raquel Henriques da Silva, que este período inicial do 

séc. XX, se justifica como um momento em que as gramáticas decorativas do 

eclectismo das Beaux-Arts são meios controlados, que pontualmente transpõem para 

motivo estéticos da linguagem da Arte Nova – e Art Déco posteriormente –, mas que 

Ilustração 65 - Teatro Politeama, Rua das Portas de Santo Antão, Lisboa, de 
Ventura Terra (1912). Vista Exterior. ([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A. et al., 2006, 
p. 386) 
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desvendam uma preocupação maior, que se sustenta em adequar à arquitectura as 

exigências construtivas e funcionais da vida moderna. 

Pressente-se um certo cosmopolitismo nos seus projectos, uma tentativa de 

conciliação e tradição com uma modernidade filtrada e uma atenta capacidade de 

detalhe e pormenorização. Dir-se-á que, ao invés de Marques da Silva, mais atento à 

plasticidade formal e estrutural, Ventura Terra acentua diferentemente a decoração, 

com a utilização dos frisos de azulejos policromos, os telhados de beiral balanceado e 

apoiado em consolas de madeira, e no manuseamento do ferro, do vidro e da pedra. 

[…] A assimetria dos planos, se é estrutural, não deixa de acentuar esse mesmo 

sentido do décor e do próprio pitoresco visual […] (Ribeiro, A., 2009, p. 149) 

Neste intuito, Miguel Ventura Terra define-se como um caso paradigmático na 

produção arquitectónica de Lisboa, com respeito à sua abordagem pragmática e 

racionalista dos programas. Tendo falecido em Lisboa, a 30 de Abril de 1919, com 52 

anos, o curto espaço de tempo em que lhe foi permitido intervir na cidade, permite de 

qualquer modo afirmar que a sua vasta obra “atesta um profissional competente, 

eficaz e versátil de grande personalidade e maleabilidade” (Tostões, 1999, p. 513). 

Com atenção à sua vasta obra, justifica-se essa sua dinâmica aqui reconhecida, 

quando atestada pela verificação das diferentes tipologias e equipamentos que 

projectou e propôs em prol do melhoramento não apenas urbano e arquitectónico, mas 

igualmente social e cívico. Destaca-se assim no seguimento desse reconhecimento, 

para além dos “mais qualificados palacetes e prédios de rendimento deste princípio de 

século” (Tostões, 1999, p. 513) da sua autoria, a sua importante contribuição na área 

dos equipamentos, onde as suas propostas embora que evidentemente associadas ao 

já identificado academicismo de origem francesa, não deixariam de ver aliada ao rigor 

das mesmas, a contenção medida e apropriada ao contexto e à cidade em que 

interviria. 

Como “o mais importante autor de equipamentos”, marcou a cidade com as suas 

propostas consistentes sob uma “expressão técnica e racionalidade funcionalista” 

(Tostões, 1999, p. 513). E a sua consciência no âmbito do reconhecimento de uma 

direcção para a arquitectura nacional, e a visão necessária a essa consciência, não 

estiveram de qualquer modo desvinculadas da eminente transição republicana, ou da 

crescente preponderância da crítica proveniente de áreas externas à arquitectura – 

associadas ao domínio das letra ou à comunidade científica – como levantado por 

Rute Fernandes. Ou mesmo à consequente reforma social e educativa identificada por 

Gonçalo Canto Moniz, que foi consideravelmente equacionada na preparação dos 
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seus projectos para a Associação de Protecção à Primeira Infância, concluída em 

1901 e que foi a primeira creche de Lisboa e para os Liceus Camões, Pedro Nunes e 

Maria Amália, concluídos em 1909, 1911 e 1933 respectivamente. 

Ensaiou em Portugal as sementes de uma depuração estilística apoiada numa 

arquitectura utilitária de grande clareza programática, que afinal constitui o segredo da 

sua presença paradoxalmente contida e marcante no contexto urbano, e também 

certamente o símbolo progressista, deste republicano e maçon convicto. (Tostões, 

1999, p. 513) 

4.3. CASOS DE ESTUDO – 3 EDIFÍCIOS NA RUA ALEXANDRE HERCULANO 

Falar de Património é falar de uma herança individual ou colectiva. E esta herança 

tanto pode ser entendida como um legado específico constituído por um conjunto 

objectivo de bens que nos foi entregue pelos nossos antepassados, como pode ser 

entendida como um conjunto objectivo de bens que constituirá um legado específico a 

ser por nós entregue aos nossos vindouros. Ou seja, fala-se da responsabilidade pelo 

valor de algo que vem de antes de nós e da responsabilidade pelo valor de algo que, 

pelo nosso contributo, estará depois de nós ou que esperamos que assim aconteça. 

Por outro lado, falar de Património, em qualquer contexto sociocultural, é falar, 

também, de reconhecimento público. Desde logo, reconhecimento partilhado nessa 

mesma herança que é, em simultâneo, identidade colectiva e que, por assim ser, 

merece reconhecimento institucional. É este duplo reconhecimento que permite, por um 

lado, a respectiva protecção e, por outro, garante o respectivo processo de 

consolidação e/ou de continuidade. (Rodeia, 2006, p. 67)  

4.3.1.  A RUA ALEXANDRE HERCULANO 

 

Ilustração 66 - A Rua Alexandre Herculano, contemplada em continuidade com o Largo do Rato, e na sua relação de 
perpendicularidade com o eixo da Avenida da Liberdade. Avenida da Liberdade por sua vez encabeçada pela rotunda do 
Marquês de Pombal e pelo Parque Eduardo VII, Lisboa. ([Adaptado a partir de:] Google Maps, Google, Inc., 2017) 
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A Rua Alexandre Herculano desenvolve-se entre o Largo do Rato e a Avenida da 

Liberdade, definindo-se como uma das principais ruas transversais a essa, e a qual 

atravessa na sua zona contígua à rotunda do Marquês de Pombal, terminando já para 

lá da mesma, no início do desenvolvimento da Rua do Conde Redondo. Foi integrada 

na urbanização de Lisboa em finais de oitocentos e dedicada ao escritor Alexandre 

Herculano de acordo com a competência camarária de baptizar vias como 

homenagens cívicas (Sousa, N., 1985, p. 96). 

 

Tendo sido o processo de desenvolvimento da Avenida da Liberdade, e seu 

correspondente enquadramento urbano e socioeconómico, já abordado no âmbito 

desta dissertação no seguimento da análise feita sobre a evolução da cidade de 

Lisboa, interessa agora desenvolver um pouco a presença histórica do Largo do Rato, 

de modo a enriquecer o contexto em que é actualmente possível apreender a Rua 

Alexandre Herculano, e clarificar sob que ponto de partida projectou Ventura Terra os 

seus edificios nesta rua. Para isso importa reconhecer e contrastar o Largo do Rato 

até ao momento em que a Rua Alexandre Herculano se implantou na malha da cidade, 

estabelecendo assim a essa função, que a mesma promoveria como servente e 

afluente da imponente intervenção da Avenida da Liberdade, o polo oposto, 

correspondente ao Largo, sem o qual se tornaria impossível de a definir enquanto 

eixo. 

Ilustração 67 - Rua Alexandre Herculano. Em destaque: à esquerda o Prédio de Ventura Terra, de Ventura Terra 
(1902); à direita a Garagem Auto-Palace, de Vieillard & Touzet (1906). Ilustração [c. 1908]. ([Adaptado a partir 
de:] Passos, 1994, p. 13) 
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No século XVI o Rato era «um terreiro natural, ou eirado, largo ou simples logradouro» 

envolvido por vasta área rural com quintas e caminhos rudimentares, genericamente 

designada por Campolide, zona suburbana de Lisboa que descia até Santos e 

Alcântara. Como logradoiro dos arrabaldes da cidade assim se mantinha nos começos 

do século XVIII, […] só a partir de 1736 que a palavra Rato passará a significar, dentro 

deste topónimo genérico, o espaço em forma de triângulo irregular «com o vértice para 

o poente», que se estendia em declive de norte para sul […] (Sousa, N., 1985, p. 60) 

Até meados de setecentos, o Rato – e zonas adjacentes – foi gradualmente povoando 

e pontuando alguns sinais de significado socioeconómico e monumental, mantendo-se 

no entanto na sua leitura geral, enquanto uma área rustica às portas da cidade. No 

entanto, por reflexo do terramoto de 1755, o Rato e suas imediações que pouco 

sofreram com o sismo, tornaram-se ponto de refúgio para muitos dos que fugiam da 

cidade em ruínas (Sousa, N., 1985, p. 68-70). 

O súbito aumento de «moradores» revelou-se inevitavelmente, por motivo desse 

desastre natural, no desenvolvimento de núcleos de construção clandestina. E só no 

largo, contabilizando 76 fogos em 1956, numerosas pessoas se abrigaram em 

barracas e telheiros, “constituindo verdadeiros aldeamentos nos sítios mais secos e 

abertos” (Sousa, N., 1985, p.70). 

Por motivo dessa imprevista ocupação, o Marquês de Pombal, então ainda Conde de 

Oeiras, esclareceu por aviso, e decreto a esse em anexo, que ““na conformidade do 

decreto da cópia inclusa, faça por a praça do Rato hábil para nella se edificar, debaixo 

da inspecção do tenente-coronel Carlos Mardel…”” (Sebastião José de Carvalho e 

Melo apud Sousa, N., 1985, p. 71). Sendo então a partir desse ano de 1759, data 

deste aviso, que se assumiu a vontade de dar carácter permanente, a uma zona de 

reconhecida importância social, colocando os trabalhos sob a supervisão de Mardel. 

Acrescenta-se no entanto que essa importância social, não afecta às camadas 

superiores da população, não pode entender-se deslocada da intenção de “favorecer 

as ligações daquele espaço com as áreas a que tradicionalmente vinham servindo se 

ponto de confluência ou de irradiação” (Sousa, N., 1985, p. 72-73), impondo portanto 

novos arruamentos segundo plano já aprovado, e traçado por Mardel. 

As ideias de teor mercantilista catalisadas pelo Marquês de Pombal, como já abordado 

no âmbito desta dissertação, tiveram também um peso medido na decisão do mesmo 

de urbanizar aquele espaço rústico, tendo contribuído uma prévia decisão de tornar o 

sítio zona industrial, tanto que já desde o tempo de D. João V, aí existia uma fábrica 
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de tecidos de seda270. Fábrica que partindo de 1750, foi apropriada e constituída como 

parte integrante da Fazenda Real, passando a ser identificada por Real Fábrica das 

Sedas (Sousa, N., 1985, p. 73-74). 

Explica-se assim que, na sequência das beneficiações nele iniciadas em 1759, outras 

se lhe seguissem, melhorando-se as principais vias que a ele conduziam ou que dele 

partiam, rasgando-se novos arruamentos, tanto mais que desde a segunda metade do 

século XVIII, no Rato como nas imediações, se vinham levantando sinais de luxo e de 

importância social de uma rica burguesia nobilitada, traduzidos em palácios de melhor 

ou pior traçado mas, em geral, sempre aparatosos pela massa dos seus alçados e área 

ocupada. (Sousa, N., 1985, p. 77-78) 

Até fins do séc. XVIII, o edifício mais importante do largo propriamente dito era o 

Convento das Trinas271, e no início do séc. XIX, o lado sul do mesmo, estava já 

preenchido pelo quarteirão de prédios, sucessores dos que ai existiam na transição do 

século. Também já desde 1784 que “entre a rua das Amoreiras e a calçada da Fábrica 

de Seda (Bento da Rocha Cabral), face norte, se situa o palácio […] dos herdeiros dos 

Marqueses da Praia e de Monforte, hoje sede do Partido Socialista” (Sousa, N., 1985, 

p. 90). 

O palácio, entre residências variadas, cumuladas entre heranças e alienações, 

conheceu diferentes fastos sociais, num deslumbramento de festas que emprestaram 

ao largo, popular e modesto, das mais ímpares vivências aristocráticas, quase impares 

em toda a Lisboa do seu tempo. E se o palácio do Rato imprimiu ao largo a especial 

animação, diferente da que lhe vinha marcando a existência de zona suburbana, “o 

progresso urbanístico que Lisboa conheceu desde o fim da década de 70, com o início 

do rompimento da Avenida da Liberdade, reflectiram-se no velho espaço, 

modernizando-o, inserindo-o nas novas perspectivas” (Sousa, N., 1985, p. 95). 

                                            
270

 Fábrica de Sedas do Rato – marco na história industrial portuguesa dos séculos XVIII e XIX. Em 1727, 
por iniciativa do Cardeal da Mota, ministro de D. João V, o francês Roberto Godin, que com o seu sogro 
dirigia em Praga as fábricas de seda, foi contratado para Portugal. A fábrica instituída por Godin, fora 
transferida para um novo edifício construído de raiz entre 1735 e 1741, no ângulo recto da antiga Rua do 
Rato para a Rua do Salitre. Após a morte de D. João V em 1750, o estado adquiriu a Fábrica das Sedas, 
que passou a pertencer à fazenda Real (Santana et al., 1994, p.372-373). 
271

 Mais propriamente conhecido por Mosteiro de Nossa Senhora dos Remédios das Religiosas da 
Santíssima Trindade. Fundado em meados do séc. XVII por Manuel Gomes Elvas, fidalgo da Casa Real, 
que enquanto católico de boa pratica, decidiu investir parte da sua fortuna na instituição de um 
recolhimento para receber «mulheres de nobre estirpe», conforme se diz em lápide sobranceira ao portal 
maneirista da ala esquerda do edifício e com data de 1637. De Luís Gomes de Sá e Meneses, ligado ao 
levantamento deste edifício e apelidado por «O Rato», viria a derivar o topónimo do Recolhimento e do 
Largo fronteiro (Santana et al., 1994, p.950). 
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De 1850 a 1910 dá-se, de uma forma nítida, a passagem da «Lisboa «ribeirinha» à 

Lisboa «nuclear-radioconcêntrica». Isto é, da cidade organizada em função do rio à 

cidade organizada radialmente em função de um centro terciário. […] Se o centro 

terciário é o elemento urbano essencial da burguesia lisboeta, a Baixa Pombalina é o 

espaço adequado, nos meados de oitocentos, à sua instalação. E é em função do 

centro terciário que esta mesma burguesia, com maior ou menor aceitação da 

destruição do Passeio Público, escolhe os terrenos a norte da cidade para localização 

da sua área residencial. (Soares, 1980, p. 26) 

Assim, após o reconhecimento fundamentado da Rua Alexandre Herculano enquanto 

eixo preponderante na cidade de Lisboa em expansão entre finais do séc. XIX e inícios 

séc. XX, e enquadrada assim a sua função de ligação entre esses dois polos, procede-

se à introdução nesse reconhecimento, de uma reflexão sobre as intervenções ai 

feitas por Ventura Terra. 

Creio que esse cosmopolitismo – o gosto pela cidade como lugar de progresso e 

felicidade – é um dos traços distintivos da arte de Ventura Terra que, tal como Veloso 

Salgado, não acreditava na superioridade moral da vida camponesa, […] ele não 

desejava que Lisboa fosse Paris. Tinha a convicção que o modelo de Paris poderia 

ajudar a repensar Lisboa, sem a trair e sem se conformar com os seus 

constrangimentos. (Silva, R., 2006, p. 22) 

Essa reflexão sustenta-se igualmente com base no esclarecimento da sua formação, e 

das suas convicções sociais e políticas, abordados no desenvolvimento dos capítulos 

3 e 4, e no reconhecimento dessa sua formação e convicções enquanto reflexo próprio 

de um momento preciso e enquadrado no decorrer da história da arquitectura, de 

Ilustração 68 - Largo do Rato. Em destaque: em plano de fundo o Convento das Trinas; à direita o Palácio do 
Marquês da Praia e de Monforte, actual sede do Partido Socialista. Ilustração [c. 1900]. ([Adaptado a partir de:] 
Passos, 1994, p. 14) 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  181 

Portugal, e de Lisboa, e que se procurou enquadrar sob os desenvolvimentos 

abordados nos capítulos 2 e 3. 

Reforça-se ainda a ideia estruturante dos temas abordados até aqui, com auxílio às 

palavras de Maria José Perdigão, em que a mesma afirma que, se analisarmos a obra 

de Ventura Terra, para além de constatarmos nela um estilo muito próprio que se 

distingue no conjunto das construções que na sua época se disseminavam, é possível 

o reconhecimento da influência francesa, através de “marcações que perduram, 

resultantes da aprendizagem escolar ou visão de Paris, cidade que oferecia um 

manancial de edifícios” (1988, p. 17). 

[…] há que salientar até que ponto o ensino dos Mestres e a cidade de Paris marcaram 

a sua forma futura de fazer arquitectura em Portugal. De que forma ele transporta os 

traços e imagens, os manuseia/metamorfoseia em criações diversas e diversificadas. 

Como as lembranças se vão tornando aqui e ali transparentes, cosmopolitas e 

coloridas em lugares que Ventura Terra embeleza e moderniza. (Perdigão, 1988, p. 16-

17) 

O ensino das Beaux-Arts fará Ventura Terra desencadear uma arte urbana 

familiarizada com a herança clássica, em edificios públicos mais ou menos 

imponentes, como a assembleia do Palácio das Cortes ou o Banco Totta e Açores, 

mas sempre construídos com rigor e ostentando fachadas bem ornamentadas com 

motivos classicizantes. Características que se verificam igualmente nos seus projectos 

para casas e prédios de habitação (Perdigão, 1988, p. 17). 

Mas, Ventura Terra seria igualmente marcado pela visão de obras e modelos que 

presenciara durante a sua estadia em Paris. Exemplo a influência da Opéra Paris de 

Charles Garnier, inaugurada em 1875, que o mesmo cita elogiosamente na sua 

correspondência, e que “fá-lo-ia tomar contacto directo com a monumentalidade, a cor, 

o espectáculo dos edificios…” (Perdigão, 1988, p. 17-18). 

Da Ópera era ainda possível reter o vocabulário clássico que Garnier utilizou larga e 

livremente: os pares de grandes colunas com capitéis coríntios associados aos arcos, 

os frontões quebrados, alternadamente rectos e curvos que se produziam efeitos 

decorativos e teatrais, sustinham também uma composição que se pretendia solene e 

harmónica. (Perdigão, 1988, p. 18) 

Essas lembranças de Paris manifestam-se imediatamente no desenho do projecto 

para a Assembleia, e a cor apreendida em Garnier emerge igualmente na mesma, 

dourando as colunas e matizando os mármores claros e róseos. A cor era aliás à 

época motivo singular, deslizando pelas ruas e praças de Paris, com os candeeiros da 
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Praça da Concórdia ou a estruturas da Gare do Norte de pintadas em tons vivos por 

Jacques Hittorf – que o mesmo havia descoberto nos templos da Roma antiga –, e que 

ia de certa forma alegrando Paris, quebrando pontualmente “a monotonia das casas 

semelhantes a que se tinham habituado as avenidas desde o tempo de Haussmann 

(Perdigão, 1988, p. 18-19). 

A policromia constituir-se-á então como uma das características que marcam a 

arquitectura do séc. XIX. Era defendida por mestres – Ruskin em Inglaterra, Labrouste 

e Viollet le Duc em França – que preconizam a importância da estrutura construtiva. 

Havia que fazer ‘acusar’ os materiais que eram trabalhados de modo a obter efeitos de 

ornamento e cor. O tijolo e a terracota começam a aparecer sós, ou em concorrência 

com a pedra e o ferro. (Perdigão, 1988, p. 19) 

Desta corrente, capta Ventura Terra o gosto que o leva a projectar colocando em 

evidência o material que estrutura o edifício. A pedra e a alvenaria juntamente com o 

ferro e o azulejo empregado sistematicamente – marcam a cor, exibem os contrastes e 

realçam os alçados. “”Trata-se de esculpir com os materiais que tem à mão e em que 

firma que as suas construções, os relevos que o emprego lógico d’esses mesmos 

materiaes naturaes naturalmente lhe indica. É isto racional e, por isso, moderno…”” 

(José de Figueiredo apud Perdigão, 1988, p. 19) 

Por fim, é com base nestes esclarecimentos que se clarifica o motivo agregador para 

reflectir no intuito da arquitectura, sobre os 3 edificios por si projectados na Rua 

Alexandre Herculano. Uma reflexão que os pressupõe enquanto elementos 

constituintes de um gesto global, sob o qual, aliado à oportunidade – e urgência – 

inerente à grande intervenção da Avenida da Liberdade – novamente sob o ponto de 

vista urbano e da arquitectura – Ventura Terra começa por enquadrar a sua visão 

sobre o desenvolvimento da figura da cidade de Lisboa, e nesse sentido, discursa 

sobre o papel do arquitecto, não apenas na glorificação da cidade, que o mesmo 

certamente defendia, mas também na integração e preparação da mesma à sociedade 

em movimento do início do séc. XX. 
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Ilustração 69 - A Rua Alexandre Herculano, contemplada em continuidade com o Largo do Rato, Lisboa; e localização do Prédio de 
Miguel Ventura Terra, Sinagoga Shaaré-Tikva, e Casa de António Thomaz Quartin. ([Adaptado a partir de:] Google, Inc., 2017) 

Essa facilidade demonstrada pela geração de Ventura Terra em relação a programas 

de habitação colectiva correspondia também a uma nova leitura da presença urbana 

dos edifícios, que deixam progressivamente de ser tratados como peças únicas 

exclusivamente definidas no seu contexto formal, para serem vistos como elementos 

de um continuum ou pequena crispação momentânea. (Almeida, P., 1993, p. 75) 

Consideram-se todos estes factos interessantes, e com maior relevância, na 

perspectiva de entre o espaço temporal desses três edificios, podermos considerar à 

luz dessa sua visão que – primeiro, dois desses edificios, que foram projectados 

durante os primeiros anos do seu regresso a Portugal, para além de se situarem 

temporalmente anexos ao grande projecto concretizado da sua carreira, que foi a 

intervenção no Palácio das Cortes, se encontram implantados em parcelas adjacentes, 

e que tinham como função uma casa para aproveitamento do próprio e um templo 

religioso judaico, assumindo Ventura Terra um exercício raro nos desenvolvimentos de 

qualquer arquitecto, e convergindo aqui um conjunto de desafios que por ele foram 

resolvidos em consciência; e segundo, um terceiro edifício que projectou quase uma 

década depois dos dois primeiros, não apenas em zona de abertura da rua para a 

Avenida da Liberdade e em uma altura em que a Rua Alexandre Herculano se 

apresentava já mais preenchida, mas também, e no que – por consideração nossa e 

unicamente num sentido de espectro temporal – se considera por motivo do seu curto 

período de actividade como «o momento intermédio da sua carreira». Um momento 

em que já aliada à sua visão para a capital, se acumulam as responsabilidades e as 

realidades de um vereador republicano da Câmara Municipal de Lisboa, e as 
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dificuldades inerentes ao estabelecimento de qualquer nova instituição, aqui com 

referência ao projecto conjunto inerente à criação da Sociedade Portuguesa dos 

Arquitectos. 

4.3.2. PRÉDIO DE MIGUEL VENTURA TERRA 

 

Ilustração 70 - Implantação do Prédio de Miguel Ventura Terra, n.º 57 e 57A da Rua Alexandre Herculano, Lisboa. ([Adaptado a partir 
de:] Google Maps, Google, Inc., 2017) 

Ao Prédio de Miguel Ventura Terra foi atribuído o Prémio Valmor de 1903, o segundo 

desde que o mesmo havia começado a ser atribuído em 1902. Eram parte integrante 

do júri responsável pela atribuição: o arquitecto José Luís Monteiro, enquanto 

representante da Câmara Municipal de Lisboa; o arquitecto Alfredo de Ascensão 

Machado, como representante da Sociedade dos Arquitectos Portugueses; e o 

arquitecto José Alexandre Soares, representante da Academia Real de Belas-Artes 

(Bairrada, 1988, p. 57). 

Entre as construções terminadas em Lisboa no anno de 1903 destaca-se com 

vantagem em mérito absoluto e relativo impondo-se por este motivo à nossa 

consideração a casa de que é proprietário o architecto o Snr. Miguel Ventura Terra, 

construída no seu terreno na rua Alexandre Herculano, lado sul entre a rua do Vale de 

Pereiro e o largo do Rato. Este edifício, que satisfaz plenamente às cláusulas 

estabelecidas no legado do benemérito Visconde de Valmor por ser um belo typo 

artístico, digno de uma capital como a nossa, é de correctíssima composição de linhas 

e de um original effeito decorativo que resulta de muita harmonia entre a mancha dos 

seus motivos polychromos e em relevo, todos sabiamente compostos e habilmente 

trabalhados, assim como os menores detalhes de toda a construção. Também se 

impõe à atenção do jury o modo porque neste edifício se evidência a influência dos 
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modernos processos de construção sobre a forma artística, promovendo ao mesmo 

tempo o emprego de certos produtos de caracter eminentemente nacional, como é o 

azulejo que n’esta casa se acha largamente representado. É pois o jury unanime em 

declarar que a adjudicação do Prémio Valmor deve ser feita ao proprietário e architecto 

da casa acima mencionada. (José Luis Monteiro et al. apud Bairrada, 1988, p. 55-57) 

A abertura da Avenida da Liberdade e das artérias que se lhe seguiram, e entre as 

quais se inclui a Rua Alexandre Herculano, principiou o tecer da teia urbana e tornou 

urgente a edificação e povoamento dessa nova continuidade urbana (Perdigão, 1988, 

p. 80). 

Os prédios de rendimento começariam a proliferar em Lisboa, fruto de operativos 

económicos, sociais e políticos que então se faziam sentir e que abriam caminho aos 

investimentos imobiliários para rendimento […] a maior parte indiferentes e ignorantes 

contentavam-se em mandar construir estas moradias por qualquer mestre-de-obras. 

Lisboa ver-se-á assim invadida por prédios desapercebidos/desolados na banalidade 

da sua arquitectura, ausentes da cidade, esquecidos dela. (Perdigão, 1988, p. 104) 

Em consciência com todo o processo iniciado com o plano de Ressano Garcia, e da 

crescente emergência da rentabilização dos terrenos, a visão de Miguel Ventura Terra 

identificava a problemática da construção sem ordenação e arranjo, ele procurava 

antes servir a cidade através de intervenções que quebravam a distância e 

aproximavam o olhar, que remetessem a ela a sua identidade e duração (Perdigão, 

1988, p. 104). 

O edifício, propriedade do próprio arquitecto, afirmava-se como edifício estruturante na 

medida em que se sustentava enquanto volume de referência e de agregação nesse 

ponto de ligação entre o Largo do Rato e a Rua Alexandre Herculano, e, para a 

posterior Rua do Salitre. Referência que por sua vez se instituía igualmente no âmbito 

urbano e arquitectónico no propósito de enquadrar uma base para o desenvolvimento 

de novos edifícios. 

Este prédio, de que Ventura Terra era proprietário, ocupando, como residência própria, 

o 1º andar, foi uma das primeiras construções da recente Avenida Alexandre 

Herculano, eixo fundamental do plano urbanístico do engenheiro da Câmara Municipal 

de Lisboa, Frederico Ressano Garcia, para articular os traçados recentes com o velho 

sítio do Largo do Rato. Por isso ele tem também um significado programático, 

propondo-se como possível modelo que, por constrangimentos da encomenda e 

inexistência de normas arquitectónicas, acabou por ser uma peça única, apenas 

glosada pelo próprio arquitecto em posteriores trabalhos. (Silva, R., 2006, p. 220) 

Da apreciação do júri relativamente à distinção do Prémio Valmor, ressalta a 

valorização da modernidade vinculada ao edifício, sob os seus aspectos formais e 
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recursos técnicos utilizados. E anexa-se a esse pontos, a pertinência da atribuição do 

prémio enquanto motivo pedagógico e de incentivo à replicação dos modelos 

distinguidos, e que no caso do Prédio de Miguel Ventura Terra, se assume com maior 

incidência na valorização dessa nova Rua Alexandre Herculano, inserida numa zona 

destinada sobretudo à construção de prédios de rendimento para classes abastadas, e 

portante de vocação social predefinida (Ribeiro, A., 2009, p. 411). 

 

Ilustração 71 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista exterior, fachada principal [c. 
1903]. ([Adaptado a partir de: Arquivo 
Municipal de Lisboa, PT-AMLSB-
CMLSBAH-PCSP-004-LIM-000903) 

 

Ilustração 72 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista exterior, fachada principal [c. 
1903]. ([Adaptado a partir de: Arquivo 
Municipal de Lisboa, PT-AMLSB-
CMLSBAH-PCSP-004-PAG-000484) 

 

Ilustração 73 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista exterior, fachada principal 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

Nesse sentido, o edifício foi implantado num lote trapezoidal com cerca de 468 m2, em 

terreno com ligeiro declive, e assumia imediatamente no seu projecto, a exigência de 

rentabilização do solo. A sua impositiva volumetria com cave alta e quatro pisos, 

evidencia essa perspectiva em uma época na qual se assumia essa dinâmica 

capitalista de rentabilização evocada principalmente em Lisboa pelo plano urbanístico 

de Ressano Garcia, e que no caso do Prédio de Miguel Ventura Terra, se propositava 

vocacionado “para alugueres de valor elevado” (Silva, R., 2006, p. 220) 

Implantado num terreno de configuração bastante irregular, Ventura Terra conseguiu 

uma boa solução, quer na compartimentação das plantas, quer no tratamento dos 

alçados, sem que para tal tenha recorrido aos formalismos mais convencionais da 

época, […] (Pedreirinho, 1988, p. 47) 

A arquitectura do edifício assume-se igualmente nesse sentido pela racionalidade 

funcional da planta dos fogos, que assume um por cada andar, e, através das 

particularidades da fachada, que evidência essa predisposição social a que se 

destinaria. A fachada do edifício é forrada integralmente de blocos rectangulares de 

cantaria justa unida, num desenho sólido, dinamizado pelo ritmo desenvolvido através 

das fenestrações e da utilização de azulejos decorativos remetentes da Arte Nova no 

topo do edifício (Silva, R., 2006, p. 220). 
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A acentuação das linhas horizontais feita com recurso às varandas do primeiro andar e 

principalmente da forte e ornamentada cornija que estabelece o remate superior do 

edifício, acentua-lhe a forte volumetria citadina que ainda era dominada por 

construções de baixa altura. Mas onde a modernidade deste edifício é talvez mais 

marcada é ao nível dos elementos decorativos, – onde o júri destacou o uso do azulejo 

–, que, de um modo geral, nos fazem lembrar muitos dos edifícios da quase 

contemporânea «escola de Chicago», cujas propostas são justamente reconhecidas 

pela sua oposição ao decorativismo reinante. (Pedreirinho, 1988, p. 47-48) 

De facto a imponência da fachada principal do Prédio de Miguel Ventura Terra, é 

digerida pela composição comedida do desenho que, para além desse movimento 

vertical dos grandes vãos, disposto em conjunto com o movimento a horizontal 

marcado pelos elementos em ferro forjado das guardas das varandas e as linhas de 

força definidas pelos motivos em azulejaria, é acentuada através do grande segmento 

de circulo no topo do edifício, que se anuncia num movimento ascendente, partindo 

dos vão em arco nos pisos inferiores (Silva, R., 2006, p. 220). 

 

 

O espaço exterior criado com a rua, parte de uma fachada onde se colocam os 

clássicos elementos na sobriedade, equilíbrio, dignidade e harmonia habituais. 

Reaparecem os motivos: a serliana apoteótica no último andar e metamorfoseada nos 

restantes; a grande janela envidraçada; os azulejos policromos que estruturalmente 

sublinham o volume da casa, acompanhando o(s) seu(s) movimentos(s)… (Perdigão, 

1988, p.113) 

Ilustração 74 - Prédio de Miguel Ventura Terra: fachada principal. ([Adaptado a partir 
de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 24865 - Proc 1605-1ªREP-PG-1902 - Folha 2) 
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Essa predominante composição comedida reflecte-se na superfície maciça pouco 

destacada, e igualmente, na presença dos vãos também descaracterizados de 

elementos perturbadores a essa simplicidade e expressividade lisa da massa 

volumétrica. Os vão estreitos e alongados que caracterizam a fachada voltada para a 

Rua Alexandre Herculano, são intermediados por gelosias272, que modulam a 

quantidade de luz para o interior dos compartimentos (Silva, R., 2006, p. 220). 

O ferro é também utilizado, quer envolvendo sacadas e varandins, quer nos enfeite e 

rendilhados dos telhados, ou ainda nas gelosias que Ventura Terra herdou de Paris e 

utiliza sistematicamente. Apercebia-se o arquitecto da função (e estética) das persianas 

que resguardando o interior das habitações pouco aproveitadas em Portugal. 

(Perdigão,1988, p. 78) 

O arquitecto confere assim ao edifício, para além do uso das dinâmicas marcações de 

cor, uma animação marcada pela distribuição dos vários conjuntos de aberturas, mas 

sem comprometer a função e a racionalidade do programa habitacional. Esse 

programa revela-se sobretudo na organização da planta, que assume no seu interior o 

eixo vertical dos grandes janelões em arco já referidos, que por sua vez se reflecte 

enquanto elemento agregador e organizador da mesma. 

Esse aspecto evidencia a solução do arquitecto para valorizar a fachada enquanto 

elemento impositivo da Rua Alexandre Herculano ao mesmo tempo que resolve o 

aproveitamento daquele lote irregular. Nesse sentido, o desenho assimétrico da 

fachada, assumido pelo movimento ascendente dos grandes vãos em arco, trespassa 

para a própria organização das plantas dos vários pisos, reforçando novamente esse 

impositivo eixo que se estende horizontalmente da fachada principal ao tardoz. 

As casas intencionalmente ‘espectaculares’ não perdem contudo a sua individualidade: 

distanciando-se de uma forma geral das circundantes apresentando fachadas laterias e 

posteriores tratadas minuciosamente. A antiga oposição: fachada principal/traseiras 

vai-se diluindo, e a casa adquire uma identidade própria, admitindo leituras e visuais 

que exigem a transgressão do traçado rectilíneo das fachadas das casas dispostas em 

avenidas. São fachadas que despertam a atenção/atracção, criando um espaço, 

conteúdo e continente: a casa é um olho aberto sobre a rua. (Perdigão, 1988, p. 78) 

Sobre essa questão da organização das plantas percebe-se que transcendeu as 

premissas funcionais na composição do espaço, assumindo de facto o seu 

investimento na função do habitar. Atendendo neste ponto à concepção dos seus 

                                            
272

 Gelosia é um elemento de guarda das janelas que permite o controlo de luz que entra para o edifício, e 
é segundo a descrição, uma “janela resguardada com bandas de madeira cruzadas por onde se pode ver 
sem ser visto” (Silva, J. et al., 2005, p. 102). 
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projectos de habitação pelo prazer de quem deles desfrutar, e percorre os percursos 

intrínsecos à relação entre os espaços interiores, pontuados por pontos de 

convergência e de convite ao olhar para o exterior, promove nesse sentido uma 

relação com a casa, seja habitando ou simplesmente olhando. Sobre esse motivo, 

assume Maria José Perdigão, delimita-se um ponto em que se identifica a sua 

modernidade (1988, p. 79). 

A fachada principal desenvolve-se entre três corpos, que assumem a assimetria do 

edifício, essa assimetria é no entanto diluída pelo desenho dos grandes vãos da 

fachada e desse grande eixo vertical por eles desenhado, contrapondo-a, e forçando 

aí o recolher do olhar. 

Entre esses três corpos, reconhece-se então o corpo principal, de maiores dimensões, 

e onde se colocam as duas entradas principais para o edifício, exibindo esse desenho 

variado nas fenestrações que o valoriza relativamente aos outros. Continuamente, à 

direita desse corpo principal, desenvolvem-se respectivamente outros dois corpos 

estreitos, que se individualizam por um traçado acentuadamente vertical, “um 

apresentando aberturas uniformes não diferenciadas, enquanto o outro irá retomar a 

diversificação dos elementos, nas sacadas e janelas” (Perdigão, 1988, p. 113). 

O interior do edifício assimila a linha de força demarcada nesse gesto já identificado 

através dos grandes vãos rematados com a serliana «apoteótica», e desenvolve-se 

através desse eixo – que rebatido – organiza a forma de trapézio em uma volumetria e 

esquema racional. 

 

Ilustração 75 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista exterior, pormenor. (Ilustração 
nossa, 2017) 

 

Ilustração 76 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista exterior, pormenor. (Ilustração 
nossa, 2017) 

 

Ilustração 77 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista exterior, pormenor. (Ilustração 
nossa, 2017) 
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Pode-se considerar daqui em diante, esse eixo como definidor do «espaço central» do 

edifício, espaço que por sua vez e como referido, o organiza. Esse espaço central 

remete ao desenho geral da planta duas funções que no mesmo convergem: do lado 

esquerdo, a circulação vertical geral do edifício e as áreas de serviços no interior de 

cada um dos fogos; e o restante desenvolvimento da habitação propriamente dita, do 

lado direito. 

O elemento de distribuição vertical – a escadaria principal do edifício portanto – 

culmina em cada piso com duas entradas para o interior da habitação: uma entrada 

principal ao centro; e, na perspectiva de quem sobe, uma entrada de serviço à 

esquerda. No centro da escadaria, e embora não representado nos desenho originais 

de Ventura Terra, encontra-se instalado no vão da escadaria um elevador de 

passageiros273. 

A área de serviços mencionada contempla por sua vez um espaço que se autonomiza 

e que serve um propósito bem definido no sentido da organização funcional da 

habitação. Assim à mesma é garantida essa entrada própria a partir do patamar da 

escadaria principal, e serve a antecâmara posterior como ponto de acesso a todos os 

espaços considerados como de serventia, prevendo um quarto, uma cozinha, um 

                                            
273

 O elevador eléctrico que se pode verificar actualmente no edifício foi colocado nos anos 70, em 
substituição do elevador original movido a água. Desse elevador a água diz-se que foi o primeiro em 
edificios de habitação em Lisboa. Esta nota foi apreendida segundo referência não bibliográfica e carência 
portanto de fonte legítima. 

Ilustração 78 - Prédio de Miguel Ventura Terra: planta tipo, 2º andar, com indicação de 

espaços. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 24865 - Proc 1605-
1ªREP-PG-1902 - Folha 3) 
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despenseiro e uma copa; garantindo igualmente o acesso para a sala de jantar, e para 

a antecâmara principal. 

A entrada principal possibilita então o acesso à zona nobre da habitação. O espaço à 

entrada desenvolve-se enquanto hall de recepção e serve de momento de mediação 

entre a entrada e o restante piso. Em linha de continuidade desenha-se um longo 

corredor que atravessa todo o piso a partir desse ponto, e que se assume como eixo 

de força perpendicular ao espaço central. Ainda na antecâmara, na face à direita 

encarando o corredor permite-se o acesso ao escritório. 

“[…] utilizando esta figura cruciforme de grande clareza, que lateralizava o lugar 

tradicionalmente central da escadaria, Ventura Terra propunha à cidade um novo 

conceito de habitar em que a representação interior se sobreleva como valor de 

intimidade.” (Arquitectura do Séc. XX: Portugal apud Ribeiro, A., 2009, p. 411) 

Partindo do corredor, esse espaço organiza o resto da habitação, e garante o acesso à 

sala de jantar, à sala principal, aos quatro quartos e suite da casa, e a um W.C. 

externo à suite. A suite dispõe de uma antecâmara de mediação entre o quarto, a 

toilete e o quarto de banhos. 

O espaço interior desenvolve-se assimétrico em forma de trapézio, numa volumetria 

dinâmica, equivalente e diferentes movimentos. Se a sala central se define em 

quadrado, e o escritório e a sala de jantar em rectângulo, já os dois quartos da parte 

posterior se irregularizam na sua geometria. (Perdigão, 1988, p. 113) 

 

 

Ilustração 79 - Prédio de Miguel Ventura Terra: planta tipo, 2º andar, com 

indentificação dos espaços. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 
24865 - Proc 1605-1ªREP-PG-1902 - Folha 3) 
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Para além da ilustração que se pretende aqui fazer, interessa assumir o grande 

exercício do arquitecto em conferir ao interior, para além dessa relação distributiva a 

todos os espaços anexa, a leveza que se presencia na experiência dessa tipologia tão 

subdividida. 

A casa não abre só para o exterior: abre-se no próprio interior, fazendo comunicar 

quartos e salas. O terraço que exteriormente corresponde ao vão da serliana, surge 

aqui como o ponto de encontro de cruzamentos possíveis e como gerador dum 

espaço/labirinto. (Perdigão, 1988, p. 114) 

A multiplicidade de acesso entre espaços, com destaque aqui para os espaços 

contíguos à fachada principal, justifica uma compreensão do arquitecto sobre as 

vicissitudes da vida familiar. O terraço correspondente ao vão da serliana enquadra-se 

num exercício que torna-se por si só um sistema gerador de sistemas e que dinamiza 

a função dos espaços que a ele são adjacentes. Nesse sentido, a partir desse terraço 

permite-se o acesso ao escritório, à sala principal, e mais interessantemente a uma 

continuidade onírica sustentado por um «corredor» entre todos os quartos, assumido 

por uma continuidade de vãos de acesso entre estes. 

Aliás todo esse exercício de permeabilidade da tipologia converge enquanto motivo 

inerente na concepção de todo o espaço, o próprio corredor principal encara 

perpendicularmente com as entradas de luz de todos os espaços a que presta 

serventia, podendo-se mesmo assumir todo o espaço por esse corredor organizado, 

com um único espaço continuo, apenas configurado pelas funções a que cada um 

desses se destina, e que reflecte sobre as bases familiares de Ventura Terra. 

Entre os prédios de inquilinos, logo se deve destacar o que para si próprio edificou, ao 

lado da sinagoga, que foi Prémio Valmor em 903, obra discreta, com uma fachada 

ritmada com originalidade. Ramalho sublinhava, no mesmo ano, que, neste e noutros 

trabalhos, «a nobreza do aspecto não se impõe por hiperbólicos artifícios exteriores, 

antes se deduz honradamente da cultura e da dignidade interior da vida familiar». Com 

uma «tenacidade de minhoto», Terra impôs os seus princípios, mesmo através dos 

gostos que deles pareciam alhear-se. (França, 1966, p. 152-153) 

Ainda Ana Isabel Ribeiro reflecte sobre este tema afirmando que essa organização 

interior do espaço da habitação, no qual sob a dupla qualidade de arquitecto e cliente, 

Ventura Terra pode aqui explorar com maior liberdade e convicção, é revelador de um 

enunciado emergente desde os finais do séc. XIX, que o arquitecto presenciara 

durante a sua estada em Paris, e sobre o qual, o mesmo reconhecera o espaço da 
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«casa» enquanto elemento cada vez mais representativo do imaginário social burguês 

(2009, p. 413). 

Ainda a mesma autora acrescenta que, sobre este sentido, se acentuava a tendência 

para que as áreas públicas e privadas da habitação fossem cada vez mais claramente 

definidas, “ao mesmo tempo que o conforto e a decoração dos interiores se impunham 

também como um factor de afirmação e distinção social (Ribeiro, A., 2009, p. 413). 

Em seguimento, a contenção que se assume sobre os motivos decorativos no exterior 

verifica-se igualmente no interior. A ornamentação dos tectos ilustra a sobriedade e 

serenidade que se impõe em cada um dos espaços interiores. Exemplo também o 

quarto principal que converge pelos seus desenvolvimentos para uma ideia de recolha, 

o espaço moldado entre uma volumetria quadrada é alterado através do 

arredondamento das arestas, o que remete a esse volume geométrico 

arquitectonicamente pouco sugestivo uma direcção para o olhar no sentido da janela 

para o exterior, sugerindo-lhe um modo de ocupação, isso ao mesmo tempo reforçado 

pelo desenho simples e sóbrio da lareira em mármore, lhe supõe um momento de 

reclusão e meditação. 

 Os W.C. resolvem-se igualmente por uma vontade de leveza. Os tons claros são 

assimilados pelos lambris decorativos e realçados pelos indispensáveis grandes vãos 

que permitem a entrada de luz e garantem a salubridade. O pavimento em madeira 

contrasta apenas com ladrilho nas zonas húmidas, e a claridade é um bem adquirido 

em toda a habitação. 

 

Ilustração 80 - Prédio de Miguel 
Ventura Terra: vista interior, 
toillete. (Ilustração nossa, 2017) 

  

Ilustração 81 - Prédio de Miguel Ventura Terra: vista interior, 
transição de pavimento para zona húmida. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 82 - Prédio de Miguel 
Ventura Terra: vista interior, 
corredor. (Ilustração nossa, 2017) 
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Também interessante é o contraste a esta simplicidade que se verifica na sala de 

jantar, onde é possível discernir um exercício em madeira trabalhada no tecto, que 

remete para várias perspectivas sobre a dignidade da vida familiar e social, sendo 

esse espaço igualmente um ponto de convergência entre pares e familiares, e ao 

mesmo tempo, de cruzamento com a zona de serventia. 

 

Ilustração 83 - Prédio de Miguel Ventura 

Terra: vista interior, tecto do quarto 
principal. (Ilustração nossa, 2017) 

  

A sala de jantar encontra-se na face oposta à sala principal, e é valorizada ainda por 

uma relação visual para com o terraço. O terraço com já mencionado – e que se 

verifica igualmente no 2º, 3º e 4º piso – materializa-se enquanto elemento sob o qual 

se permite ver e ser visto, e que possibilita-se aqui alargar um pouco a imaginação e 

ponderar sobre que perspectiva se poderia, em pleno início do séc. XX, repousar o 

olhar sobre a cidade de Lisboa, sendo que em altura, o edifício se destacava do que o 

demais o envolvia. 

A perspectiva a norte a partir desses terraços, se actualmente e no seu ponto mais 

alto permite delinear certamente a linha urbana que se desenvolve até as torres das 

Amoreiras, permitiriam certamente aquando da sua construção uma visão privilegiada 

sobre as novas pretensões da cidade de Lisboa na sua expansão a Norte e sobre a 

prossuposta intervenção do ainda Parque da Liberdade. 

Ilustração 84 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista interior, lareira do quarto 
principal. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 85 - Prédio de Miguel Ventura 
Terra: vista interior, pormenor do tecto da 
sala de jantar. (Ilustração nossa, 2017) 
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Revela-se ainda interessante acrescentar que durante visita ao edifício em questão, foi 

possível in situ identificar algumas alterações, nomeadamente a nível da organização 

dos acessos à área de serviços, por exemplo o quarto anexo à cozinha embora não 

tenha representado nas plantas uma porta de acesso entre ambos, essa porta existe 

no estado actual do edifício. Acrescenta-se ainda que o espaço de mediação entre o 

quarto, a cozinha, a dispensa, a copa e a casa de jantar, também se apresenta 

actualmente alterado. Utilizando a planta como referência o ponto entre a porta de 

acesso à cozinha e a antecâmara encontra-se encerrado por uma parede divisória, 

isto no intuito de permitir que pela entrada de serviços para a habitação se desenvolva 

esse momento de privacidade em acesso para o quarto. 

 

 

Ilustração 86 - Prédio de Miguel Ventura Terra: 
vista para a Rua Alexandre Herculano, a partir do 
4º andar. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 87 - Prédio de Miguel Ventura Terra: 
vista para a Rua Alexandre Herculano, a partir do 
4º andar. (Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 88 - Prédio de 
Miguel Ventura Terra: vista 
para a Rua Alexandre 
Herculano, a partir do 4º 
andar. (Ilustração nossa, 
2017) 

Ilustração 89 - Prédio de Miguel Ventura Terra: planta tipo, 2º andar, com indentificação 
das alterações verificada in situ. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 
24865 - Proc 1605-1ªREP-PG-1902 - Folha 3) 
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Ilustração 90 - Prédio de 

Miguel Ventura Terra: vista 
interior, percurso através da 
escadaria principal. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 91 - Prédio de Miguel Ventura Terra: 

vista interior, percurso através da escadaria 
principal. (Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 92 - Prédio de Miguel Ventura Terra: 

vista interior, percurso através da escadaria 
principal. (Ilustração nossa, 2017) 

 

 
Ilustração 93 - Prédio de 
Miguel Ventura Terra: vista 
interior, percurso através da 
escadaria principal. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 
Ilustração 94 - Prédio de Miguel Ventura Terra: 
vista interior, percurso através da escadaria 
principal. (Ilustração nossa, 2017) 

 
Ilustração 95 - Prédio de Miguel Ventura Terra: 
vista interior, percurso através da escadaria 
principal. (Ilustração nossa, 2017) 

 
Este edifício reconhece-se assim sobretudo como um exemplo da ideia de arquitectura 

e dos valores do arquitecto. Miguel Ventura Terra projectou um edifício de rendimento, 

para seu usufruto, em uma artéria nova de Lisboa adjacente à grande intervenção da 

Avenida da Liberdade, sobrelevando os valores da cidade, da rua e da sociedade 

relativamente a uma simples noção de arquitectura enquanto elemento simbólico. 

Verifica-se o exercício do arquitecto em estabelecer um modelo sugestivo de uma 

vontade, de uma interpretação sobre o modo de habitar, e de transposição de uma 

experiência adquirida durante a sua formação em Paris, mas sempre no intuito da 

realidade da sociedade portuguesa e da cidade de Lisboa. Adjacente a este edifício, 

Ventura Terra projecta um outro, que mais do que qualquer outro em toda a sua obra, 

representa uma nova Lisboa que caminha num processo de «modernização», a 

Sinagoga Shaaré-Tikva representa nesse sentido, uma Lisboa cada vez mais humana 

e liberal.  
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Ilustração 96 - Prédio de Miguel Ventura Terra: planta das fundações, planta da cave, planta do rés-do-chão, planta tipo do 2º, 3º, e 4º 
andar, corte em C-D, planta do sótão e cobertura, por Ventura Terra, não assinado (1902). ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de 
Lisboa - Obra 24865 - Proc 1605-1ªREP-PG-1902 - Folha 3) 
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Ilustração 97 - Prédio de Miguel Ventura Terra: fachada principal, fachada tardoz, por Ventura Terra, não assinado (1902). ([Adaptado 
a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 24865 - Proc 1605-1ªREP-PG-1902 - Folha 2) 
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4.3.3. SINAGOGA SHAARÉ-TIKVA 

 

Ilustração 98 - Implantação da Sinagoga Shaaré-Tikvá, n.º 59 da Rua Alexandre Herculano, Lisboa. ([Adaptado a partir de:] Google 
Maps, Google, Inc., 2017) 

[…] Os israelitas de Lisboa ambicionavam, desde longa data, possuírem uma Sinagoga 

na capital, em edifício próprio e construído de raiz, que representasse condignamente a 

sua religião, as suas tradições, bem como a guarda respeitosa de todos os livros e 

escrituras sagradas. Ao longo do Séc. XIX sucederam-se as tentativas de construção 

de tão desejada Sinagoga, mas as dificuldades eram grandes, nomeadamente o não 

reconhecimento oficial da Comunidade pelo regime monárquico. (Bachmann, 2006, p. 

240) 

Há pouco mais de cem anos, os judeus de Lisboa concretizavam o sonho de construir 

uma sinagoga que reatasse com o passado a presença judaica em Portugal, antes da 

expulsão, abrindo simultaneamente uma «porta de esperança» para o futuro (Mucznik, 

2008, p. 22). 

Nela se assistiu ao nascimento da República e se orou pelo fim da Primeira Grande 

Guerra; nela se implorou o fim do calvário dos judeus da Europa às mãos de Hitler […] 

Nela se viveu o 25 de Abril e se acolheu Mário Soares, o primeiro Presidente da 

República a entrar na Sinagoga, seguido por Jorge Sampaio e mais recentemente por 

Aníbal Cavaco Silva; […] Ao longo de todo o século XX, a Sinagoga Shaaré-Tikvá tem 

sido o ponto de unidade da comunidade Israelita de Lisboa, o símbolo da sua presença 

e continuidade. (Mucznik, 2008, p. 22) 

A 23 de Agosto de 1901 foi assinada a escritura de compra para o terreno de 

implantação da Sinagoga na rua Alexandre Herculano. Por impedimentos legais, a 

escritura de compra do terreno foi feita em nome particular de algumas pessoas, 

sendo posteriormente o mesmo doado à Comunidade (Mucznik, 2008, p. 22).  
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[…] Em Assembleia Geral, a 4 de Março de 1897, os judeus de Lisboa reunidos 

decidem a abertura de uma subscrição para a construção da Sinagoga, por meio de 

uma circular impressa, com data de 12 de Outubro de 1897 – e enviada igualmente 

para Londres e Lourenço Marques. Nesta reunião foi criada uma Comissão de 

edificação da Sinagoga, presidida por Leão Amzalak. A 23 de Agosto de 1901, foi 

assinada a escritura de compra do terreno, sito na Rua Alexandre Herculano em 

Lisboa. […] (Bachmann, 2006, p. 240) 

A Sinagoga foi mandada construir por uma comissão nomeada pela colonia israelita 

de Lisboa, representada por Leão Amzalak. É feita por subscrição aberta entre essa 

mesma colonia. O edifício foi então projectado por Ventura Terra, de modo a poder 

comportar “”400 homens no pavimento principal e 200 senhoras nas galerias do 

pavimento superior”” (A Construção Moderna apud Ribeiro, A., et al., 2006, p. 239). 

“[…] O projecto foi muito apreciado pelos architectos e rabbis de diversas nações que o 

consideram como sendo de molde a servir de typo para idênticas edificações d’este 

género nos demais paizes. […]” (A Construção Moderna apud Ribeiro, A., et al., 2006, 

p. 239) 

O projecto da Sinagoga foi da autoria de um dos maiores arquitectos da época, Miguel 

Ventura Terra. Teve, no entanto de ficar tapado por um muro exterior dado que não era 

permitida a construção com fachada para a via pública de um templo não fosse da 

religião oficial do estado. (Mucznik, 2008, p. 22) 

A escolha do autor do projecto da Sinagoga recaiu sobre o talentoso e o mais reputado 

arquitecto da época, até mesmo além-fronteiras, e naturalmente recomendado pelo Dr. 

Joaquim Bensaúde. […] Acontece que Ventura Terra não só era vizinho do terreno 

adquirido pela Comunidade Israelita para a edificação da futura sinagoga, como 

mantinha laços de amizade com o Dr. Alfredo Bensaúde
274

, para quem elaborou vários 

projectos. […] (Bachmann, 2006, p. 240) 

A 25 de Maio de 1902, é iniciada a construção sendo em cerimónia colocada a Pedra 

Fundamental por Abraham E. Levy. Após um período de construção de dois anos, foi 

inaugurada a 18 de Maio de 1904, a Sinagoga Shaaré-Tikva, que significa «Portas da 

Esperança», e que foi a primeira sinagoga construída de raiz, desde as conversões 

forçadas e da destruição oficial do judaísmo português em 1947 (Mucznik, 2008, p. 

22). 
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 À data da construção da Sinagoga, Ventura Terra havia já projectado a Casa de Alfredo Bensaúde na 
Rua de S. Caetano, n.º 4, em Lisboa. Tendo como dados a esse edifício referentes, o ano de 1896 como 
data do projecto. 
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Ilustração 100 - Sinagoga Shaaré-Tikva: 

vista exterior, fachada principal. 
([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A., et al., 
2006, p.238) 

A construção de edificios destinados à representação de templos sagrados judaicos 

obedece a um conjunto de regulações que condicionam a concepção do edifício. 

Nesse sentido Ventura Terra, para além de exposto a essas restrições, e nunca tendo 

antes acompanhado ou desenvolvido um projecto para uma sinagoga, teve acesso a 

croquis, desenhos e fotografias de edificações semelhantes facultadas por Joaquim 

Bensaúde. Isso permitiu-lhe documentar devidamente e apressar a entrega do 

respectivo projecto na Câmara (Bachmann, 2006, p. 240). 

O lote urbano compreendido para a implantação do edifício tinha uma área de 845m2, 

com entrada prevista através de um portão para a Rua Alexandre Herculano. A 

Sinagoga apresentava uma área de implantação de 270m, sendo que o edifício se 

implantava no centro do lote, “tendo-se previsto corredores de circulação a norte e a 

sul e dispondo de pátios a nascente e a poente. Estes pátios desempenham uma 

função importante quanto à realização de manifestações religiosas” (Bachmann, 2006, 

p. 241). 

De uma arquitectura mista – ou uma sólida e discreta massa arquitectónica de gosto 

estilístico «românico-bizantino» nas palavras de José Augusto França275 – com 

motivos de variados estilos, o edifico desenvolve-se com a sua fachada principal 

voltada a poente, conforme o preceito hebraico (Sequeira, 1922, p. 433). 

                                            
275

 (França, 1966, p. 153-154). 

Ilustração 99 - Sinagoga Shaaré-Tikva: vista exterior a partir da Rua 
Alexandre Herculano, fachada principal; à esquerda Prédio de Miguel Ventura 
Terra [c. 1903]. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa, PT-
AMLSB-CMLSBAH-PCSP-004-PAG-000485) 
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Ilustração 101 - Sinagoga Shaaré-
Tikva: vista exterior, fachada principal, 
pormenor. (Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 102 - Sinagoga Shaaré-
Tikva: vista exterior, fachada principal, 
pormenor. (Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 103 - Sinagoga Shaaré-
Tikva: vista exterior, fachada principal, 
pormenor. (Ilustração nossa, 2017) 

A ‘Halakhan’ regula os aspectos da construção, localização, definição de mobiliário e 

concepção do espaço interior. Não coloca restrições à concepção arquitectónica no 

exterior, pela evolução histórica não se identifica com um estilo próprio, mas com o 

estilo arquitectónico predominante no local e na época. (Bachmann, 2006, p. 240) 

As regulações do Halakhan contemplavam, entre outras e para além da preferência 

pela orientação do edifício para oriente – para Jerusalém portanto –, a necessidade da 

disposição de janelas, aludindo ao número 12276; de a entrada principal para a 

Sinagoga dever ser feita oposta à arca Tebah ou Echal, essa que por sua vez deve 

estar na parede virada para Jerusalém; de sempre que possível dever a entrada 

principal ser intermediada por uma antecâmara; de dispor o interior do templo de uma 

plataforma elevada, a Bimah, para a leitura da Torah; e de dever as mulheres ocupar 

em geral, uma galeria superior de preferência sem cobrir a cobertura da sinagoga, 

existindo em alternativa a possibilidade de ocupar um espaço delimitado adjacente ao 

templo (Bachmann, 2006, p. 241) 

Ao centro da Sinagoga ergue-se a Teba (que corresponde ao nosso púlpito) onde o 

Rabbino lê as orações do rito, e os Sepharim que se guardam no Ejal (arca da lei) o 

qual é forrado de pelúcia carmezim, tendo exteriormente duas grandes portas de 

mármore, representando as tábuas da lei. O templo é iluminado por setenta e um bicos 

de incandescência. É bastante vasto, podendo comportar cerca de quinhentas pessoas 

na nave e na galeria. O nosso insigne pintor Veloso Salgado contribuiu com o seu 

inspirado pincel para o ornamento interior do templo. (Sequeira, 1922, p. 434) 

Com base nestas regulações procede-se a uma análise ao projecto original de Ventura 

Terra para o edifico da Sinagoga, com base nos desenhos entregues em 1902 na 

Câmara de Lisboa. O grande ponto de convergência do olhar a partir da rua – em 

consideração com a época de construção – é a fachada em que se desenha a entrada 

principal para a Sinagoga. No desenho dessa fachada principal, ressalta a 

simplicidade e sobriedade decorativa e a fenestração resolvida através de vitrais, com 
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 A alusão ao número 12 “estará relacionada com as 12 tribos; mas outra interpretação será a de 
permitir aos que oram verem o céu.” (Bachmann, 2006, p. 241) 
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três vãos na parte superior do templo em gesto de composição no remate da 

cobertura, cinco a meia altura e duas a ladear a porta de acesso principal. 

A Sinagoga ‘interiorizava-se’ expondo discretamente uma volumetria simples com 

marcada horizontalidade, que o friso denticulado que atravessa toda a fachada 

principal ajuda a acentuar. Arcos de volta perfeita desenham-se pelo edifício, vincando 

as janelas da fachada principal e lateral, onde uma combinação assimétrica prossupõe 

o risco original de Ventura Terra. (Perdigão,1988, p. 719) 

As fachadas contiguas à face principal dispõem, nos desenhos originais e em cada um 

dos lados, de 12 janelas respectivamente, enquadradas e fundamentadas no desenho 

das plantas e da composição espacial e funcional do edifício. Nesse sentido a fachada 

sul, promove um exercício de maior complexidade na inclusão deste preciso número 

de vãos sem desadequar a simetria dos vãos do templo onde se procede à oração. 

Com base na leitura das plantas para o piso do rés-do-chão, 1º andar e do sótão, 

esclarece-se que o arquitecto resolveu o sistema de distribuição vertical do edifício 

precisamente no canto remetente à fachada sul com a fachada principal. Uma opção 

em atenção também ao declive natural do terreno, que vence naturalmente nesse 

ponto a cota do terreno relativamente à elevação do edifício, coincidindo por sua vez, 

com a abertura de um acesso para um anexo de serviço externo ao volume principal 

que encerra o edifício com o muro do lote. 

Sendo que do lado oposto, a organização funcional do edifício se desenvolve através 

de uma Sala de reuniões no rés-do-chão, uma sala comum de proporção semelhante 

no 1º piso, e um espaço a essa proporção comum mas subdividido no piso do sótão. 

Assim, a distribuição dos vãos na fachada norte resolveu-se simplesmente com a 

distribuição dos vãos pelas salas dos primeiros pisos, pelo espaço do piso do sótão 

subdividido em duas partes, e pelo templo. 

A fachada sul, sequentemente, mantém em simetria o desenho dos vãos do templo, 

mas por motivo de resolver esse anexo contiguo ao rés-do-chão; e dos vãos a abrir 

em função de uma escadaria – que do rés-do-chão para o 1º piso era de utilização 

pública; de um vestiário; e de uma toilette com dois W.C. independentes: é 

significativamente alterada a harmonia dos vãos em comparação com a fachada norte, 

mas sempre em consideração com o número de 12 que se pretendia assumir. 

Aqui Ventura Terra, mantendo a relação vertical no desenho dos vãos entre ambas as 

fachadas, resolve o facto de o piso do rés-do-chão se reservar nesse ponto da 

fachada norte à escadaria de acesso e à porta de serviço ao anexo, abrindo dois vãos 
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de maior dimensão em sequência na transição de pisos e de serventia à escadaria. Ao 

mesmo tempo rasga duas janelas geminadas para garantir a iluminação e salubridade 

dos dois W.C., estas janelas geminadas ocupam em dimensão a proporção da janela 

padrão da fachada. As janelas do sótão mantêm a simetria do desenho dos vãos entre 

fachadas. 

Acrescenta-se pontualmente e sem evidência, que na continuidade da interpretação 

deste exercício, seria também possível discernir na fachada principal, o desenho das 3 

janelas de topo e das 3 janelas centrais do 1º piso enquanto uma simbólica janela de 

maior dimensão que apreendida pelo seu desenho, que constituiria juntamente com a 

porta principal e restantes, parte constituinte de um total de 12 «janelas». 

 

Ilustração 104 - Sinagoga Shaaré-Tikva: 
vista interior, vestíbulo. (Ilustração nossa, 
2017) 

 

Ilustração 105 - Sinagoga Shaaré-Tikva: 
vista interior. (Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 106 - Sinagoga Shaaré-Tikva: 
vista interior, escadaria. (Ilustração nossa, 
2017) 
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Regressando a uma análise mais objectiva, sobre o plano horizontal as guias do 

Halakhan assumem-se imediatamente no esquema funcional da planta, e como já 

abordado, no momento da entrada para o edifício. A entrada faz-se portanto para um 

vestíbulo/antecâmera de mediação entre o exterior e o interior do templo, em 

sequência desenvolve-se o respectivo templo e dois pontos de arrumos nas 

extremidades a nascente, com entrada sob os vãos da galeria superior. A partir da 

antecâmara desenvolvem-se também os restantes espaços de apoio administrativo e 

de serviços, com uma sala de reuniões, vestiário, W.C. no volume anexo, e acesso 

vertical para o 1º piso. 

Ilustração 107 - Sinagoga Shaaré-Tikva: fachada norte, fachada principal, e 
fachada sul, respectivamente, com base nos desenhos originais de 1902. 
([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 2515-
DAG-PG-1902 - Folha 3; Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 2515-
DAG-PG-1902 - Folha 6) 
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A planta regular do rés-do-chão organizava-se da seguinte forma: um vestíbulo que 

daria acesso à sala de reuniões (também conhecida como a sala das placas), aos 

vestiários, às instalações sanitárias, à escadaria de acesso à galeria das senhoras e, 

finalmente, à porta de acesso ao Templo. (Bachmann, 2006, p. 241) 

No 1º piso, permite-se o acesso à galeria superior do templo, e também a uma sala 

em proporção semelhante à do piso inferior e a uma toilette com os dois W.C. 

independentes. O acesso ao piso de sótão desenvolve-se no seguimento da 

escadaria, mas a redução da dimensão da mesma permite estabelecer uma inibição 

relativamente ao uso comum. 

O piso do sótão desenvolve um conjunto de dependências que o estabelecem 

enquanto uma tipologia de habitação, prevista para o Rabi. Este piso, que se 

compreende em termos de espaço útil entre a fachada principal e o espaço do templo, 

previa no projecto de Ventura Terra uma escadaria própria, dois quartos, uma sala de 

jantar, um W.C., e uma cozinha. 

A planta da Sinagoga de Ventura Terra forma um rectângulo de 24x18 m; é igualmente 

rectangular a abside onde se abre um arco triunfal de volta perfeita sobre duas colunas 

geminadas. Três naves dividem o interior a que Ventura Terra dedicou especial 

cuidado. No desenho do projecto são esmiuçados em pormenor os detalhes que vão 

do entablamento à balaustrada que circunda a extensa galeria do primeiro andar (em 

madeiras de S. Tomé) e ainda as ferragens das portas principais e interiores. É ainda 

no interior que o arquitecto pôde exprimir a cor fazendo-a ressaltar no mármore das 

colunas, cor que o exterior proibia e decerto não adivinhava. (Perdigão, 1988, p. 72) 

O templo propriamente dito, desenvolve-se ao longo do plano longitudinal, sendo a 

galeria no 1º andar suportada por colunas de estilo Romano-Bizantino, em mármore 

de cor e polido. Relativamente às balaustradas da galeria, essas, assim como a tebah 

e o bimah, “foram executadas em madeira exótica proveniente de S. Tomé e Príncipe” 

(Bachmann, 2006, p. 241). Também para a estrutura de suporte da cobertura original, 

como desenhada por Ventura Terra, foram empregues asnas de madeira, sendo o 

revestimento inferior da cobertura sobre o templo feita igualmente em madeira. 
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Possui o templo hebraico algumas obras de arte entre as quais de destaca uma 

magnífica lâmpada de prata cinzelada por Christofanetti, pendida de um arco, a meio 

do templo, que se apoia em quatro colunas de mármore polido. Essa lâmpada que 

pesa dezassete quilogramas foi feita com a prata de outras, legadas para o templo para 

o templo por vários membros da colónia israelita. (Sequeira, 1922, p. 434) 

  

Ilustração 108 - Sinagoga Shaaré-Tikva: Plantas do 1º, 2º e 3º andar, com 
indentificação dos espaços, com base nos desenhos originais de 1902. ([Adaptado a 

partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 2515-DAG-PG-1902 - Folha 
3) 
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Ilustração 110 - Sinagoga Shaaré-
Tikva: vista interior, pormenor. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

 

Ainda no projecto original do arquitecto, o bimah fora pensado enquanto elemento 

central na planta do edifício, isso em contraste com o que se verifica actualmente após 

a intervenção do mestre Carlos Ramos, que apresentou no seu plano de alterações a 

actual configuração – intervenção essa inicialmente prevista por motivo de degradação 

das estruturas de madeira277 em 1935, mas que por motivos de uma maior afluência 

religiosa, se estendeu à reabilitação e expansão de parte do edifício, sendo essa por 

sua vez apenas iniciada em 1948278. 

Assim, nessa sua configuração actual, o bimah encontra-se na extremidade do templo, 

em maior proximidade com as escadas de Elias, permitindo a ocupação do corredor 

central por novos lugares sentados, mas quebrando de certo modo a relação de 

profundidade que esse corredor estabelecia juntamente com a galeria do 1º piso – que 

após essa intervenção conheceu a nova galeria do 2º piso –, e que se desenvolvia 

entre esses elementos e o echal. 

No entanto, entre os motivos verificados até aqui sobre os desenhos originais de 

Ventura Terra, e o que foi de facto edificado é sugerido apenas por desenhos 

publicados em 1904 na revista A Construção Moderna279, e mais fielmente, pelos 

                                            
277

 Segundo carta erigida pela direcção da comunidade no sentido da angariação de fundos para obras de 
reconstrução, o tecto e madeiramento das galerias destinadas às senhoras, verificaram-se corroídas por 
caruncho e em risco de desmoronamento (Amzalak, 1954, p. 101). 
278

 Após insuficiente angariação de verbas durante a primeira tentativa da direcção da Comunidade em 
1836 em organizar uma subscrição interna à mesma, os desenvolvimentos da Segunda Guerra Mundial 
adiaram a realização de nova subscrição, que se iria apenas concretizar em 1948 e que atingiria 
prontamente o valor necessário, possibilitando a intervenção de Carlos Ramos, e com inauguração em 
1949 (Amzalak, 1954, p. 101-106). 
279

 Sem acesso ao respectivo periódico, imagens e data retiradas de –“Miguel Ventura Terra – A 
Arquitectura enquanto Projecto de Vida”, 2006, p.242. Nessa imagem os desenho apresentam 
discordâncias entre si, sendo que a fachada lateral não coincide com os restantes desenho publicados, 
ora nos vão do sótão, ora no desenho da cobertura. Esse alçado representa já a porta de acesso na 

Ilustração 109 - Sinagoga Shaaré-
Tikva: vista interior, pormenor. 
(Ilustração nossa, 2017) 

Ilustração 111 - Sinagoga Shaaré-
Tikva: vista interior, pormenor.. 
(Ilustração nossa, 2017) 



Lisboa no início do século XX e a arquitectura de Ventura Terra: 3 casos de estudo na Rua Alexandre Herculano 

Diogo Vianei Gomes e Domingos  209 

desenhos de Carlos Ramos, aquando da sua intervenção em 1948; e através de 

registo fotográfico, nomeadamente do registo proveniente do estúdio de Mário Novais, 

e num momento em que se verifica ainda no interior do templo a configuração original 

do desenho de Ventura Terra – portanto antes dessa intervenção de Carlos Ramos –, 

ao mesmo tempo que se permite ver em um desses registos que a fachada norte já 

apresenta um desenho diferente do desenho das plantas originais, nomeadamente no 

remate da cobertura no piso do sótão e respectivo desenho das águas, e que já nesse 

momento se encontrava tal como se verifica actualmente. 

 

 

  

                                                                                                                                
fachada poente e o depósito do lado posterior em vista, mas mantém o desenho anterior da cobertura 
sobre o sótão. 

Ilustração 112 - Sinagoga Shaaré-Tikva: plantas, alçados e detalhes, 
como publicado na revista «A Construção Moderna» em 1904. 
([Adaptado a partir de:] Ribeiro, A., et al., 2006, p.242) 
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Ilustração 113 - Sinagoga 
Shaaré-Tikva: vista exterior, 
fachada principal [c. 1903]. 
(Col. Estúdio Mário Novais I 
FCG – Biblioteca de Arte e 
Arquivos) 

 

Ilustração 114 - Sinagoga Shaaré-Tikva: vista 
interior [c. 1903]. (Col. Estúdio Mário Novais I 
FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos) 

 

Ilustração 115 - Sinagoga Shaaré-Tikva: vista 

interior [c. 1903]. (Col. Estúdio Mário Novais I 
FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos) 

 

Ilustração 116 - Sinagoga Shaaré-Tikva: Plantas, com indentificação dos espaços, com base nos desenhos representativos do existente 
- de Carlos Ramos, 1947. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 20710-DSC-PG-1947 - Folha 36) 
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Segundo esses desenhos de Carlos Ramos, a configuração geral das plantas 

manteve-se bastante aproximada da original e o templo praticamente inalterado, mas 

todo esse exercício dos vãos foi perdendo gradualmente a sua configuração; e aqui 

afirmando sem evidência, alterado possivelmente durante o processo de construção 

do edifício que demorou aproximadamente dois anos280, e reconfiguração de alguns 

dos acessos verticais. 

 

                                            
280

 “Trabalhou-se febrilmente na construção, e, a 18 de Maio de 1904 (5 de Sivan de 5564), isto é, quase 
dois anos depois após a colocação da pedra fundamental, erguia-se o novo edifício, completamente 
mobilado. 

Ilustração 117 - Sinagoga Shaaré-Tikva: fachada norte, fachada principal, e fachada 
sul, respectivamente, com base nos desenhos representativos do existente - de 
Carlos Ramos, 1947. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 
20499 - Proc 20710-DSC-PG-1947 - Folha 37) 
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O mencionado projecto do arquitecto Carlos Ramos, para além da recuperação dos 

elementos degradados, procedeu à ampliação do edifício. O piso do sótão seria 

adaptado de modo a reconfigurar o espaço para suportar uma tipologia mais 

apropriada à utilização dos visitantes. O volume foi reedificado na sua fachada 

posterior de modo a criar um novo espaço utilitário por de trás do echal, e que 

garantiria igualmente o acesso às galerias superiores, W.C., e novos vestíbulos. 

 

 

Ilustração 119 - Sinagoga Shaaré-Tikva: alçados da intervenção de Carlos Ramos, e que representam as linhas gerais actuais 

do edifício (1948-1949). (([Adaptado a partir de:] Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 20608-DAG-PG-1949 - Folha 
5) 

 

Ilustração 118 - Sinagoga Shaaré-Tikva: plantas da intervenção de Carlos Ramos, e que representam as linhas gerais 
actuais do edifício (1948-1949). (([Adaptado a partir de:] Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 20608-DAG-PG-
1949 - Folha 5) 
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As sucessivas intervenções arquitectónicas na sinagoga Shaaré Tikvá, de autorias 

respeitáveis e reconhecidas, emprestam simultaneamente, um sentido de 

responsabilidade e de comunhão […] Ventura Terra, a quem se deve o desenho 

original, proposto e construído de modo mais ou menos oculto (guardado no interior de 

um quarteirão), tal como obrigavam as vicissitudes da época, e depois do mestre 

Carlos Ramos […] chamado a ampliar o edifício, dando resposta à afluência religiosa, 

que marcou o período pós-guerra […] (Gordon, 2008, p. 23) 

Tendo em conta as alterações feitas à sinagoga aquando da sua construção e sob 

intervenções feitas posteriormente e enquadradas nas necessidades dos seus 

utilizadores, o risco original de Ventura Terra é característica evidente da configuração 

actual do templo. Mesmo após essa necessidade de expansão de modo a permitir 

mais lugares sentados e respectivas alterações ao corpo geral para corresponder à 

respectiva afluência, verifica-se ainda actualmente o princípio funcional presente 

nesses desenhos. 

Ainda a noção do templo enquanto espaço de interiorização, e o espaço exterior 

enquanto espaço utilitário de serventia a esse demarcam fundamentalmente a 

concepção da sua ideia assente nas necessidades da comunidade. E essa 

característica indissociável da reclusão e interiorização não perderam qualquer 

importância por motivo da proximidade do edifício com o Prédio que o mesmo para si 

projectou. O corredor de circulação que demarca visualmente a fachada tardoz do 

Prédio e o edifício da Sinagoga assume-se como um elemento único na separação de 

Ilustração 120 - Sinagoga Shaaré-Tikva: alçado e cortes da intervenção de Carlos Ramos, e que representam as linhas gerais 
actuais do edifício (1948-1949). (([Adaptado a partir de:] Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 20499 - Proc 20608-DAG-PG-1949 - 
Folha 7) 
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ambos os volumes, remetendo aos vitrais a adequação da entrada de luz para o 

interior e a reclusão para o exterior, estabelecendo um princípio de funcionalidade e de 

respeito adjacente a uma nova sociedade liberal. 

Ainda Maria José Perdigão desenvolve sobre esse exercício de Ventura Terra em 

projectar o Prédio para uso e aproveitamento seu, e o templo da Sinagoga em 

parcelas contiguas, afirmando que nesse intuito que se a pretensão de um espaço 

íntimo era exigida e satisfeita, não deixou Ventura Terra de o construir na 

cumplicidade dos olhares que eventualmente sobre o templo se esgueiravam, e da 

sua própria casa, cujas traseiras sobre o templo necessariamente se debruçam 

(Perdigão, 1988, p. 71). 

 

 

Ilustração 122 - Sinagoga Shaaré-Tikva; vista 
exterior. (Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 123 - Sinagoga Shaaré-Tikva; vista 
exterior. (Ilustração nossa, 2017) 

A solução apresentada para o edifício, pela sua aparente simplicidade volumétrica, 

corrobora com a sua geral contenção sobre os motivos decorativos, no discurso do 

mesmo enquanto parte constituinte do local em que esse se insere e sobre a função a 

que se destina, independentemente de se encontrar implantado contiguo à sua casa 

ou a uma rua que se previa de grande afluência. 

Verificando-se nesse sentido possível enquadrar tanto o seu desembaraço em assumir 

a responsabilidade em construir um templo religioso não cristão na cidade de Lisboa 

no início do séc. XX, inserido na sua visão para uma cidade cosmopolita; e reconhecer 

que o desenho do edifício, primeiro que tudo se justifica a favor da sua comunidade. 

Ambos gestos por si apenas reveladores de que a expressão da vontade do arquitecto 

se pode tratar nos termos de uma arquitectura moderna. 

  

Ilustração 121 - Sinagoga 
Shaaré-Tikva; vista 
exterior, à esquerda o 
Prédio Miguel Ventura 
Terra. (Ilustração nossa, 
2017) 
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4.3.4. CASA DE ANTÓNIO THOMAZ QUARTIN 

 

O jury incumbido de proceder à classificação esthetica dos prédios construídos em 

Lisboa, no anno de 1911, para os fins de adjudicação do prémio Valmor, depois de um 

escrupuloso exame foi de parecer unanime que esse prémio dever ser conferido ao 

proprietário e ao architecto do prédio sido na Rua Alexandre Herculano N.º 31, que 

são, respectivamente, os Snrs. António Thomaz Quartin e Miguel Ventura Terra. O 

prédio em questão, destinado a rendimento, constitue um excelente modelo de 

architectura urbana, de caracter moderno e nobre estylo, onde os variados motivos 

estructuraes e decorativos, delicadamente estudados e executados com perfeição, se 

distribuem em pittorescos contrastes logicamente deduzidos e de uma impecável 

harmonia esthetica. N’estas circunstancias, o jury tem a honra de propor a essa Exm.ª 

Camara Municipal que ao auctor e ao proprietário d’este interessante edifício seja 

conferido o prémio Valmor. Saúde e Fraternidade. (Adães Bermudes et al. apud 

Bairradas, 1988, p. 98) 

Ao edifico da Casa de António Thomaz Quartin foi atribuído o Prémio Valmor de 1911, 

após parecer homologado pela Câmara Municipal de Lisboa em 1912. Eram parte 

integrante do júri o arquitecto Arnaldo Redondo Adães Bermudes; o arquitecto 

Tertuliano de Lacerda Marques, representante da Sociedade dos Arquitectos 

Portugueses; e o arquitecto José Alexandre Soares, como representante da Câmara 

Municipal de Lisboa (Bairrada, 1988, p. 98). 

Entre os três edificios aqui objecto de análise, este parece ser o que se sujeita a maior 

polaridade entre os quais que sobre ele atestam. No parecer de José Manuel 

Ilustração 124 - Implantação da Casa de António Thomaz Quartin, n.º 25 da Rua Alexandre Herculano, Lisboa. ([Adaptado a partir de:] 
Google Maps ,Google, Inc., 2017) 
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Pedreirinho, é uma obra de características citadinas, sendo que entre todos os 

edificios de Ventura Terra um dos que mais recorre ao emprego de altos-relevos 

decorativos em pedra, motivo que, acrescenta o mesmo autor, é referência do gosto 

da Escola de Paris, e que marca sob este aspecto “algum retrocesso em relação a 

outras das suas obras anteriores” (1988, p. 53-54). 

Em 1911 Ventura Terra obtém novo prémio Valmor, agora com a Casa Tomás Quartim, 

n.º 25 da Rua Alexandre Herculano, que apresenta um desenho mais elaborado do que 

aquele que vimos Ventura Terra utilizar para a casa que construiu para si próprio e 

também objecto de premiação oito anos atrás. Este projecto é um dos mais felizes de 

Ventura Terra em termos de controlo formal, pela grande unidade que apresenta todo o 

seu alçado para a rua, pelo acerto da proporção e da escala e pela organização interna 

do fogo, em que as vastas marquises, orientadas para o logradouro, mantém um tom 

de intimidade que em outros projectos não se verifica. (Almeida, P., 1993, p. 79-80) 

Nesses termos, a fachada principal do edifício, comparativamente aos dois edifícios já 

analisados, destaca-se com bastante evidência pelo uso dos altos-relevos decorativos 

enquanto motivo que formaliza a composição, sendo naturalmente a linguagem 

vigente nesses motivos anexa à sua formação parisiense. E é sobre esse ponto que 

converge por parte de quem sobre ele argumenta: ou a aceitação geral dessa 

composição enquanto um exemplo de continuidade no âmbito do discurso da 

arquitectura de Ventura Terra, ou um caso pontual de alguma conformidade com o 

desenho e com o proprietário do edifício. 

 

Ilustração 125 - Casa de António Thomaz 
Quartin: vista exterior, fachada principal [c. 1911]. 
([Adaptado a partir de: PT-AMLSB-CMLSBAH-
PCSP-004-JBN-000330) 

 

Ilustração 126 - Casa de António Thomaz Quartin: vista exterior, fachada principal 
[c. 1911]. (Ilustração nossa, 2017) 
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Verificam-se neste edifício, independentemente desse ponto, características próprias 

da linguagem de Ventura Terra e que o mesmo explorou inclusivamente no prédio que 

para si projectou no n.º 57 da Rua Alexandre Herculano. O desenho da fachada 

exterior, embora mais profuso, mantém a linha dos ornamentos em pedra, os frisos e 

os remates com recurso à azulejaria, o trabalho do ferro nas varandas que pontuam e 

salientam o desenho da fachada e as colunas de suporte que com essa reforçam 

momentos verticais e compositivos. 

 

Também sobre essa questão, Ana Isabel Ribeiro reforça, a par da análise de Pedro 

Vieira de Almeida, que o eclectismo nesse edifício patenteado, se inscreve numa 

procura de modernidade e não numa pesquisa formal de carácter historicista, 

recorrendo a uma citação que aqui se transcreve: “[…] n'est pas d'inscrire l'édifice 

moderne, par le moyen du pastiche, dans une construction idéologique de l'histoire, 

mais au contraire de le situer dans la conjuncture du moment” (Jean Pierre Épron apud 

Ribeiro, A., 2009, p. 421, tradução nossa281), e que sobre a qual a mesma acrescenta 

em seguimento, que não se constitui o mesmo, como um exercício de representação 

histórica e enquanto motivo de apoio a representações sociais, ligadas a projectos 

políticos e culturais (2009, p. 421). 

                                            
281

 Tradução do texto original: “[…] não é para inscrever o edifício moderno, por meio de pastiche, em 
uma construção ideológica da história, mas pelo contrário, situá-lo na conjuntura do momento.” 

Ilustração 127 - Casa de António Thomaz 
Quartin: fachada principal. ([Adaptado a partir de: 
Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 
3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 5) 
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[…] este edifício de Ventura Terra pontuava agora em direcção à Avenida da Liberdade 

em expansão, a mesma artéria em que já trabalhara em 1903 (a Rua Alexandre 

Herculano). Fê-lo, contudo, de modo diverso, contrapondo profusão decorativa à 

contenção no primeiro destes dois projectos. Se bem que esta atitude acompanhava de 

perto o que então se construía na cidade, não deixa de ser interessante constatar, 

nestas mesmas diferenças, o que o arquitecto projecta para si e o que projecta por 

encomenda de outros. (Ribeiro, A., 2009, p. 421) 

Partindo desta ideia permite-se certamente desenvolver uma opinião sobre a 

perspectiva do arquitecto em relação à artéria que constitui a Rua Alexandre 

Herculano, e o modo como essa perspectiva foi ponderada aquando do projecto para 

ambos os seus edifícios de rendimento. O primeiro que se encontra na abertura da rua 

para o Largo do Rato e o segundo que se reivindica enquanto elemento constituinte da 

área de convergência da rua com a Avenida da Liberdade, e que naturalmente anexo 

ao período de quase uma década entre a construção de ambos, já remete ao segundo 

alguma perspectiva por parte do arquitecto em assumir e consolidar o lugar no qual o 

mesmo se instituiria. 

Assim, pode-se considerar que a questão da localização do edifício, em um ponto em 

que a Rua Alexandre Herculano se abre para a Avenida da Liberdade, pesou 

certamente na decisão do arquitecto em optar por um gesto de consolidação e 

assimilação. E não obstando a qualidade da composição da fachada nos termos da 

linguagem clássica francesa em que o mesmo se insere, assume-se que o edifício se 

considera inserido no gesto global da sua arquitectura, instituindo principalmente pelo 

facto de no desenho do edifício se evidenciar um legado da ambiência que Ventura 

Terra entendia adequada para local em que o mesmo se institui. 

Aqui, e de novo o arquitecto desfocaliza o olhar, brinca com as fachadas, surpreende-

nos no contornar (de uma varanda que torneja), movimento inerente à própria cidade e 

à noção de rua que se não desejava rectilínea e vazia de surpresas. Daí que, também 

as varandas colocadas sobre a fachada se exibam cenográficas/espectadoras da rua. 

[…] O espaço exterior criado com a rua é ainda cosmopolita, moderno nas tendências 

(a policromia dos azulejos e dos diferentes materiais combinados, ou o encimar 

piramidal aludindo à Arte Nova) e festivo no fogo dos motivos clássicos (serliana, 

molduras, colunas, mísulas, máscaras, grinaldas e festões) que prendem o olhar, 

libertando-o para novas formas, sempre inventivas. (Perdigão, 1988, p. 111) 

Procedendo a uma análise mais formal, admite-se igualmente que o mesmo não 

descurou dos valores inerentes à sua filosofia de projecto, substanciados pela sua 

preocupação em organizar qualificadamente o esquema da planta em duplex e as 

relações entre os espaços interiores. Verifica-se essa preocupação também na relação 

do edifício para com o exterior, tanto sob o ponto de vista formal do edifício para com a 
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rua, como na intenção de valorizar os espaços interiores por meio da sua continuidade 

para o exterior, mas sempre sobrelevando o valor de intimidade. 

 

 

  

Ilustração 128 - Casa de António Thomaz Quartin: planta do 3º andar, com indicação de 
espaços. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-
1ªREP-PG-1909 - Folha 2) 
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Pode-se tentar individualizar a arquitectura de Ventura Terra, numa primeira leitura, 

através de algumas características vocabulares que permanecem em quase toda a sua 

obra, com raras excepções, e que traduzem a sua deliberada orientação na procura de 

uma linguagem própria. Uma das primeiras será a sua recusa a uma arquitectura do 

pitoresco, embora não a uma arquitectura decorada, o que estará também na origem 

daquele estilo em que permanece uma maior racionalidade no emprego dos materiais 

num jogo mais facilmente urbano porque mais facilmente repetitivo. Com Terra cada 

projecto deixa de procurar desempenhar o papel de único, para passar a ser um 

elemento de uma cadeia que admite sem esforço outros elos idênticos. (Almeida, P., 

1993, p. 75) 

Com base nessa dedução, interessa acrescentar aqui a favor de uma maior coerência 

na análise ao edifício, que o prédio contiguo a este – na direcção do Largo do Rato – é 

também da autoria de Miguel Ventura Terra e com projecto datado de 1909. Designar-

se-á daqui em diante esse prédio por n.º 27, em sequência do Prédio de António 

Thomaz Quartim, o n.º 25 e que no âmbito desta dissertação se trata. 

 

Ilustração 129 - Casa de António Thomaz Quartin: planta do 4º andar, com indicação de 
espaços. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-
1ªREP-PG-1909 - Folha 2) 
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Tendo ambos os edifícios referência à data de 1909 como data de projecto282, 

assume-se portanto a consciência do arquitecto sobre ambos aquando do 

desenvolvimento dos respectivos projectos. Assim o que se pretende destacar, é o 

esforço de Miguel Ventura Terra em relevar nos seus edificios essa importância 

prescindida à qualidade no modo de habitar. A abertura entre ambos os edificios de 

um grande corredor de circulação e entrada de luz, permitiu ao arquitecto corroborar o 

gesto que assumiu enquanto precedeu a prolongar o edifício na longitudinal, formando 

uma saliência, e representando a forma em L que se tornara forma de referência nos 

desenvolvimentos dos arquitectos da arquitectura moderna, e que ainda Voysey 

começara a explorar mais evidentemente nas suas casas. 

 

Ilustração 131 - Casa de António Thomaz 
Quartin, vista exterior; à direita o nº 27. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 132 - Casa de António Thomaz 
Quartin, vista exterior; à direita o nº 27. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

Ilustração 133 - Casa de António Thomaz 
Quartin, vista exterior; à direita o nº 27. 
(Ilustração nossa, 2017) 

 

                                            
282

 Assume-se essa data relativamente ao Prédio de Thomaz Quartin com base na data dos desenhos 
entregues na Câmara, e embora se verifique o mesmo sobre o n.º 27, não sendo apresentado qualquer 
um desses desenhos no desenvolvimento desta dissertação, facultasse uma segunda referência 
bibliográfica que constata essa data: “Miguel Ventura Terra – A Arquitectura enquanto Projecto de Vida”, 
2006, p. 349. 

Ilustração 130 - Casa de António Thomaz Quartin: fachada principal; à direita o Prédio de 
João Silvestre de Almeida, n.º 25 da Rua Alexandre Herculano, de Ventura Terra (1909). 
([Adaptado a partir de: Exposição Ventura Terra, arquitecto – do útil e do bello, 2017) 
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Essa configuração permite um maior aproveitamento de luz, garantido já pelas 

aberturas nas fachadas principal e posterior, aliadas à intenção das aberturas na face 

que faz frente com o n.º 27. Permite também essa configuração enriquecer a função 

de serventia dada ao logradouro delimitado através da saliência do edifício, e 

enriquecer todo um conjunto de novas relações do edifício para consigo mesmo, 

sempre na perspectiva de quem o habita. 

Assim o espaço contiguo ao prédio anexa-se ao logradouro das traseiras e permite 

igualmente resolver o edifício assente sobre um lote de um quarteirão «em plena 

Avenida da Liberdade», de um modo que não releva para segundo plano a 

necessidade de rentabilização do espaço edificável, mas transporta para o âmbito 

dessa rentabilização, a qualificação do espaço edificado. 

De novo uma planta racional e funcional manifesta um espaço interior amplo e 

necessariamente claro. O edifício prolonga-se na longitudinal, mais saliente 

posteriormente o que lhe permite uma melhor exposição: a casa aberta à luz e ao ar, 

onírica nas suas múltiplas ofertas de vivência ou fruição. (Perdigão, 1988, p. 111) 

Verifica-se paralelemente nesse Prédio de António Thomaz Quartin uma intenção à 

semelhança com o gesto que Ventura Terra assumiu no desenho do seu Prédio – 

daqui em diante referido como n.º 57 –, e no qual o mesmo relevou um eixo de força 

enquanto motivo organizador da fachada, verificado naquela linha vertical agregadora 

que compõem o conjunto de terraços e que culminam com a serliana, e a partir da 

qual se desenvolvem as restantes linhas formais acentuadas pelas fenestrações, 

elementos metálicos, varandas e azulejos decorativos. 

Esse gesto encontra correspondência no Prédio de António Thomaz Quartin, em que a 

metade direita da face principal replica essa linha vertical de maior expressividade, 

criando mesmo uma perspectiva de centralidade do ponto de vista de quem observa o 

edifício e vislumbra o movimento de continuidade do desenho da fachada em direcção 

ao logradouro. No entanto, no caso deste edifício, tendo em consideração que a 

decoração mais profusa não permite reivindicar com igual clareza e singularidade a 

importância dessas linhas organizadoras do desenho no parágrafo anterior 

reconhecidas, o arquitecto promove uma leitura de maior homogeneidade enquanto 

motivo agregador do desenho da fachada, e recorrendo aqui às palavras de Maria 

José Perdigão, desta forma “se entende a fachada ataviada onde a decoração se 

espalha e culmina no alçado mais elevado: o andar nobre perde proeminência no 

conjunto, notabilizado igualmente como um todo” (1988, p. 111) 
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O arquitecto resolveu igualmente esse movimento de transição da fachada principal 

para a fachada lateral, que por motivos de unidade do quarteirão não poderia, 

assimilar a força decorativa da fachada principal. Sobre esse ponto, o movimento em 

ascensão que o arquitecto valoriza no eixo vertical desenhado pelos relevos 

decorativos dos janelões e pelas bow-windows, trespassa para a fachada lateral 

através do movimento da varanda do 4º andar, o que associado à breve continuidade 

do friso em azulejo a essa varanda contiguo, e à cantaria que ascende verticalmente a 

fachada lateral, transmite parte desse movimento ao mesmo tempo que o dissipa, na 

transição para uma face simples e contida. 

 

A planta assume as linhas formais delimitadas pela fachada principal, sendo que os 

acessos verticais no interior do edifício se encontram no lado esquerdo do mesmo, em 

conformidade com a localização da entrada principal, já a metade direita destaca-se 

através do desenvolvimento dos espaços nobres como a sala, a sala de jantar ou dos 

quartos principais – em seguimento dos grandes vãos que os enunciam e que lhes 

permitem, em conjunto com os vão das fachadas lateral e tardoz, uma maior 

exposição solar. A organização desses espaços é feita através de um hall de entrada 

central. 

Ilustração 134 - Casa de António Thomaz Quartin: fachada principal; fachada lateral. ([Adaptado 
a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 5; 
Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 3) 
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O hall, para além de mediar o acesso entre esses, garante o acesso a duas 

possibilidades distintas consoante o piso, e tendo em atenção as tipologias em duplex. 

Assim no andar inferior encontra-se um corredor de serviços que garante o acesso a 

uma cozinha com W.C. de serviço, e à copa com entrada de serviço para a sala de 

jantar; no andar superior desenvolvem-se antes dois quartos, um W.C., e um quarto de 

banho. 

Esses espaços descritos no parágrafo anterior encontram-se contingentes ao 

logradouro e beneficiam naturalmente da forma em L nesse ponto do edifico, o que 

permite essa serialização das funções anexas às zonas de serviços e às zonas de 

repouso nos respectivos pisos, ao mesmo tempo que resolve com maior eficácia as 

questões de salubridade e conforto. O que se pode considerar como o «espaço 

nobre» contingente ao logradouro nos respectivos pisos é a sala de jantar e o quarto 

principal, que rematam a continuidade horizontal do edifício com varandas voltadas 

para o logradouro e jardins de inverno. 

  

Ilustração 135 - Casa de António Thomaz Quartin: plantas tipo, à esquerda 3º andar – 
segundo piso em duplex com o 2º andar; à direita 4º andar – primeiro piso em duplex com 
o 5º andar; com indentificação dos espaços. ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de 
Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 2) 
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Refere-se que no interior, se reconhece igualmente esse exercício da abertura de 

vários vãos de passagem entre salas e quartos, tal como já identificado na análise ao 

n.º 57. Essa referência a um corredor onírico permite a adaptação a variadas formas 

de habitar e acentua a importância que o arquitecto assume quanto á abertura do 

edifício para o exterior possibilitando a fácil propagação da luz e salubridade dos 

espaços interiores. 

O espaço interior cumpre-se segundo as regras do conforto, amplitude, ventilação e 

resguarda-se, guardando-se (nos) pelo entre/abrir das gelosias. É a cumplicidade 

sibilina de uma luminosidade que se deixa adivinhar dominante, mas que se saboreia 

nas subtilezas das matrizes cromáticas dos meios-tons. Um habitat ludicamente 

concebido, onde a racionalidade funcional se complementa com o desejo travesso de 

brincar com as tonalidades. (Perdigão,1988, p. 79) 

Ao hall de entrada por exemplo, um espaço que se encontra no ponto central do 

edifício e sem aberturas directas para o exterior, permite-se que simultaneamente que 

funciona como espaço agregador e de serventia às áreas nobres, que aproveite dessa 

relação, de modo a que essas áreas lhe possibilitem acesso directo à luz solar. Ideia 

com semelhanças à solução empregue por Ventura Terra no n.º 57, na grande 

permeabilidade conferida ao corredor principal e que se enquadra em uma intenção de 

oferecer continuidade a um espaço necessariamente fragmentado. 

Ilustração 136 - Casa de António Thomaz Quartin: fachada lateral. ([Adaptado a partir de: 
Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 3) 
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[…] Ventura Terra se não ficou nas premissas funcionais e investiu na função do 

habitar, que implica necessariamente a criação de espaços oníricos e como neste 

ponto assenta a sua ‘modernidade’, atendendo ao prazer com que as casas foram 

concebidas e ao prazer que delas é hoje possível desfrutar: de as percorrer, de as 

habitar ou de as olhar simplesmente. (Perdigão, 1988, p. 79) 

Novamente, a ideia que Ventura Terra concretiza com a «permeabilidade» que 

pretende consagrar nestes prédios, justifica-se pela necessidade de as casas que 

projecta, estarem pensadas para quem nelas habita, ao mesmo tempo que os 

corrobora enquanto elemento constituinte de uma cidade cosmopolita. 

O uso sistemático dos envidraçados e a abertura de varandas e terraços reconhece-se 

neste edifício novamente, como um gesto global enquadrado na composição do 

edifício. Justificando por meio da sua linguagem, a leitura e a visão do arquitecto sobre 

o desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo, deposita o arquitecto nessa 

linguagem, os elementos formais e decorativos que qualificam a sua arquitectura para 

a função a que se destina e para o local em que se implanta. 

Em analogia, a sua recusa em privar os espaços interiores de exposição à luz solar, 

assume que os modos de habitar que o mesmo sugere, englobados na valorização da 

vida familiar e social, “farão com que a casa longe de ser invólucro de gente se 

transforma em impulso: ela contém, mas deixa(se) ver…” (Perdigão, 1988, p. 79) 

Em Lisboa, nas ruas do novo itinerário urbano/arquitectónico, Ventura Terra introduzira 

a sua imagem de marca(ção), exigindo que elas (as avenidas) se pontuem, ou 

mantenham ainda novos espaços, para serem vividos e vivenciados com bom senso e 

equilíbrio. (Perdigão, 1988, p. 81) 

Considera-se que este edifício promulga nesse sentido a continuidade dos 

desenvolvimentos de Ventura Terra. Reconhecendo no seu traço uma interpretação 

sobre o local e o sobre momento em que o mesmo se insere – e em contraste com os 

edificios da Sinagoga e do Prédio de Miguel Ventura Terra –, o arquitecto reflecte uma 

ideia de agregação e de consolidação, por meio do projecto para um edifício que se 

implantava em uma realidade já bastante definida e conjugada pela sua proximidade 

com a Avenida da Liberdade. E, a coerência das suas linhas orientadoras no desenho 

e na concepção dos espaços; a atenção à função do habitar; a pontuação por 

elementos de cor; e o rigor no tratamento dos motivos decorativos – afirmam a Casa 

de António Thomaz Quartin como um elemento que corrobora com o conjunto do 

discurso e dos desenvolvimentos do arquitecto, e na sua visão para a cidade de 

Lisboa.  
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Ilustração 137 - Casa de António Thomaz Quartin: planta dos alicerces, planta do rés-do-chão, planta do 1º andar, planta 
do 2º andar, por Ventura Terra, não assinado (1909). ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - 
Proc 3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 4) 
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Ilustração 138 - Casa de António Thomaz Quartin: fachada lateral, fachada tardoz, corte por A-B, planta da cave, por Ventura Terra, 
não assinado (1909). ([Adaptado a partir de: Arquivo Municipal de Lisboa - Obra 38146 - Proc 3220-1ªREP-PG-1909 - Folha 3) 
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5. CONCLUSÃO 

Com base nas intervenções de Ventura Terra, pode dizer-se que a Rua Alexandre 

Herculano é um dos espaços de Lisboa mais marcados pelo seu traço. Sobre os três 

edificios, converge a singularidade dos mesmos enquanto edificios representativos do 

sítio e do momento temporal em que se inserem, e consequentemente da visão que 

Ventura Terra sobre os mesmos sustentava. Aí, esses edifícios figurar-se-iam 

enquanto elementos compositivos e referenciais da rua a desenvolver, ao mesmo 

tempo que respondiam às limitações e exigências da rentabilização dos solos, às 

premências urbanas, e às necessidades das pessoas e/ou comunidades que deles 

usufruiriam. 

Estes edificios ponderam-se no intuito deste gesto, pelas suas destintas finalidades: 

enquanto um edifico de habitação para o próprio, um edifício de habitação para 

outrem, e um templo religioso não católico. Qualquer um destes três se pode 

identificar, como anunciantes de uma vontade cosmopolita, emoldurando-se na rua, e 

desenhando na cidade os propósitos da modernidade neles subentendida. 

Eliminada a monotonia, quebrada a linearidade, o olhar surpreende e é surpreendido 

no constante movimento de contorno: penetra em recônditos, passeia-se no movimento 

das varandas, repousa em superfícies envidraçadas, procura atingir um 

interior/escondido que se oferece em múltiplas hipóteses. Na Rua, hoje desordenada 

pelo movimento e pela construção, os prédios de Ventura Terra continuam a 

acolher/recolher os olhares, resistentes à indiferença e ao efémero, referentes de uma 

cidade cada vez mais desvanecida no tempo, nos espaço e nos desejos. (Perdigão, 

1988, p. 110) 

O que se confia que se retenha, e em tom de conclusão para esta dissertação, não é 

algo de substancialmente novo relativamente ao que se conhece sobre Miguel Ventura 

Terra, mas sim um pequeno contributo para o esclarecimento. A escolha do respectivo 

arquitecto enquanto elemento de estudo, usufrui de uma simples abordagem no 

contexto de associar um homem a seu tempo, e, de verificar se esse homem se 

associou de facto ao seu tempo. 

O que se deteve, da pesquisa e anotação feita através da obra de outros autores, 

principalmente daqueles cujos trabalhos serviram como base fundamental para o 

nosso conhecimento de Ventura Terra, e que se dedicaram a explorar o homem e o 

arquitecto com maior profundidade, foi que de facto Ventura Terra foi um arquitecto do 

seu tempo, sendo um homem que enquadrava necessariamente o futuro, e, 
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principalmente, a realidade portuguesa. Um tempo e uma realidade que emanam de 

uma estrutura cultural portuguesa extensa, de uma realidade europeia com que se 

identificou, e de uma universalidade nova que já se havia expandido para o outro lado 

do Atlântico. 

Nesse sentido, a profundidade que se sustenta no âmbito desta dissertação assume-

se sob uma reflexão no porque desse tempo de Ventura Terra se considerar um 

«tempo» em que, mais do que em qualquer outro, se valoriza a necessidade de um 

esforço comum sobre um planeamento articulado e sustentado na arquitectura, e 

assente no propósito de uma valorização da identidade nacional, e de uma sociedade 

em contínua transformação.  

Um esforço que enquadra a arquitectura enquanto elemento indissociável e 

indispensável no âmbito do desenvolvimento das sociedades, e que – novamente no 

tempo de Ventura Terra – se começava a assumir novamente como tal, depois de um 

período em que, sobre perspectiva da arquitectura europeia, se consumou um 

momento em que a mesma não acompanhara as grandes transformações sociais e 

tecnológicas. 

Na sequência dos acontecimentos que se ilustraram no desenvolvimento destes 

capítulos, pretendem-se ilustrar os indivíduos que percepcionaram a arquitectura do 

seu tempo enquanto algo que se desassociava cada vez mais das novas 

necessidades das respectivas e futuras sociedades. Não se identifica nenhum deles 

como o elemento principal na fundamentação de uma resposta única e acertada para 

esta desassociação, mas sim todos eles enquanto elementos enquadrados nesse 

esforço comum, que mesmo que eventualmente sustentados sobre ambições 

individuais, contribuíram para o desenvolvimento de uma arquitectura moderna. E é 

sobre esse intuito que se figura Ventura Terra, enquanto um desses elementos. 

[…] Miguel Ventura Terra vai trazer consigo de Paris todo um espirito francês num 

modelo progressista, prático, objectivo, proudhoniano, uma arquitectura que 

correspondia cabalmente aos objectivos e preocupações da sociedade dominante da 

época. Daí não espantar que seja Ventura Terra o arquitecto da Lisboa republicana que 

se espraia nos planaltos e que a ele possa ser assacada responsabilidade da criação 

da nova imagem da cidade. (Almeida, P., 1993, p. 74) 

Os desenvolvimentos de Ventura Terra nesse sentido, e no decorrer da sua curta 

carreira, evidenciaram-se na pluralidade das suas intervenções, na vontade em 

contribuir para a dignificação de projectos institucionais, e na confiança em assumir 
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cada um dos seus edificios como elementos constituintes de uma cadeia, ora seja no 

intuito de sugerir uma continuidade arquitectónica e urbana, como no caso do Prédio 

de Miguel Ventura Terra; de consagrar uma continuidade social e humana liberal, 

como no caso da Sinagoga Shaaré-Tikvá; ou no intuito de contribuir para uma 

consolidação, como fez com o gesto agregador do Prédio de António Thomaz Quartin, 

anexo a uma avenida pensada à imagem dos boulevards de Paris. 

Outra característica a que parece de atender, até porque vai ter implicações na posição 

de arquitectos mais novos, é aquilo que se poderia designar como capacidade de Terra 

para ser um bom prosador e arquitectura, mas não um seu poeta. Até pela sua 

segurança formal e capacidade de coerência, a obra de Ventura Terra, que rejeita de 

facto muito, não todo, o eclectismo que domina na maior parte dos seus 

contemporâneos, vai privilegiar a noção de função prática, deixando de atender e de 

entender a noção de função simbólica. (Almeida, P., 1993, p. 75-76) 

Os três exemplos aqui relacionados e apresentados, no sentido figurado da palavra, 

como uma trindade, sugerem cada um, uma parte da visão de Ventura Terra para a 

cidade, através da visão do arquitecto para uma das principais artérias da grande 

intervenção de Lisboa na transição entre o século XIX e o séc. XX. Podendo 

enquadrar nessa visão a modernidade em associar a cada uma das suas intervenções 

uma unidade própria, e a capacidade de reconhecer que na Rua Alexandre Herculano, 

se sobrelevou associada ao tempo e ao lugar: ou a necessidade de uma arquitectura 

de sugestão ou uma de agregação. 

Numa altura em que o seu trabalho, que, como resumiu José Augusto França, não 

procurava uma moda mas um modo, ganhava já uma maturidade que teria decerto 

mais solidamente influenciado a evolução da arquitectura posterior, a morte prematura 

de Ventura Terra não lhe permitiu levar mais longe o seu particular percurso de 

projectista, o que constituiu para várias gerações de arquitectos mais novos uma perda 

de repercussões profundas e duradouras. (Almeida, P., 1993, p. 80-81) 

A sua morte prematura não permitiu ao arquitecto consolidar a sua visão, mas o seu 

legado arquitectónico – o seu projecto de vida –, permite estabelecer um 

reconhecimento e ponderar a partir do mesmo sobre a continuidade da sua influência 

na estrutura urbana da cidade e no desenvolvimento «futuro» da arquitectura 

portuguesa. Nesse sentido, também o legado escrito que deixou através do seu 

testamento, permite reforçar a ideia do arquitecto sobre a sua consciência, em 

particular relativamente a um tempo que apenas faz sentido se enquadrado para o 

futuro. 
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E que, mais do que uma mensagem de arquitectura criada para o futuro, o discurso de 

Ventura Terra move-se por uma ética, focando a sua atenção para as gerações 

vindouras, nomeadamente aquelas que viriam a intervir e a desenvolver arquitectura. 

Por esse motivo, considera-se adequada a transcrição de parte do seu testamento, no 

intuito de assinalar essa sua vontade e consciência. 

No mesmo, Ventura Terra, para além de demonstrar que desejava continuar a nutrir as 

suas raízes para com Seixas – equacionava a importância da educação artística para 

o futuro, e o seu reconhecimento da arquitectura enquanto bandeira e mecanismo 

cultural. 

O seu testamento, publicado em artigo no Diário de Notícias, a 7 de Maio do ano de 

1919 – ano da sua morte –, transcreve-se em parte aqui a partir da obra de Sousa 

Viterbo. 

“Ventura Terra. – O seu testamento. – Diversos legados a parentes. – Entre diversas 

disposições do falecido arquitecto Sr. Miguel Ventura Terra encontram-se as seguintes. 

Deixa: […] à junta da freguesia de Seixas, três mil escudos, para com o seu 

rendimento: 1º, prover a conservação e asseio do jazigo onde estiver o cadáver dos 

seus pais, da Luiza e o seu, cultivando à roda dele algumas roseiras; 2º, distribuir 

anualmente dois prémios de quinze escudos cada um a duas crianças da freguesia, 

que tenham feito melhor exame primário do 2º grau, ou equivalente; 3º, distribuir a 

parte restante do rendimento, juntamente com a importância de qualquer prémio acima 

referido, que não tenha podido distribuir-se, a pessoas velha e inválidas pobres da 

freguesia, em dia de cada aniversário de seu falecimento. 

Ao Museu de Arte Contemporânea e à Sociedade dos Arquitectos. – Deixa ao Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, o retrato de sua mãe, pintado por Salgado em 1981 

e quaisquer outros dos seus quadros que forem julgados dignos de figurar naquele 

museu. 

Deixa à Sociedade dos Arquitectos Portugueses três obras da sua biblioteca, à sua 

escolha e quaisquer gravuras e desenhos que possam interessar, mas em número não 

inferior a trinta folhas. 

A parte restante do recheio da sua casa será dividido amigavelmente em partes iguais, 

relativamente ao seu valor, recebendo uma dessa partes cada um dos sobreviventes 

entre seus irmãos António e Domingos, suas sobrinhas Eugénia Terra e Palmira Renda 

e seus amigos Carlos Victor Ferreira Alves e José Veloso Salgado. Neste recheio não 

se compreendem, porém, fogões, aparelhos de aquecimento e iluminação, todos os 

aparelhos da casa de banho e lavatórios fixos, os dois armários do canto da casa de 

jantar, as bibliotecas fixas do seu escritório e a estátua existente no terraço da fachada 

de sua casa. […] Deixa esta parte do recheio da sua habitação, o seu prédio da Rua 

Alexandre Herculano, que deseja que não seja vendido, e os seus restantes bens, 

incluindo a importância dos legados aqui instituídos, […], às Escolas de Belas Artes de 

Lisboa e Porto, com as seguintes obrigações: 1ª Pagar mensalmente, do respectivo 
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rendimento, a partir da data do seu falecimento e enquanto forem vivas as suas irmãs 

Rita Varge e Maria Rosa Renda, vinte e cinco escudos a cada uma, á sua irmã Eufrásia 

Terra, setenta escudos e a Ana Maximina de Lemos, cento e vinte escudos; 2ª Com a 

parte restante do rendimento e com a importância destes subsídios, à medida que 

forem falecendo as pessoas beneficiadas, o possível número de pensões destinadas a 

subsidiar estudantes pobre portugueses, que com maior aproveitamento possível se 

dedicarem ao estudo das Belas Artes, nas escolas de Lisboa e Porto. Confia 

plenamente nas corporações que superintendem nestas de Belas Artes, para 

regularem a atribuição desta pensões, mas lembra que é seu desejo concorrer para 

evitar quanto possível que rapazes ou mesmo meninas pobres não sigam, por falta de 

recursos pecuniários, uma carreira artística, para a qual se reconheça terem vocação. 

Deseja que a duas dessa pensões de dê, respectivamente, os nomes de «João bento 

Terra» (seu pai), e de «Maria Victoria Terra» (sua mãe). […]” (Diário de Noticias, 1919 

apud Viterbo, 1988, p.103-105)  
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