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APRESENTAÇÃO

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro
e a Arquitetura Modernista em Cascais.
Luís António Estefânia Cardoso
A presente dissertação tem como objetivo o estudo da vida e obra de Ruy Jervis
D`Athouguia, conceituado Arquiteto de meados do século XX, uma das mais
importantes figuras no desenvolvimento do Movimento Moderno em Portugal.
O tema surge após terem sido levantadas algumas questões a propósito da sua obra, o
modo como soube interpretar o contexto político, social e cultural do país. Numa postura
individual, no modo silencioso como desenvolveu a sua obra, num território muito
particular.
O estudo revela os motivos e as diferenças da arquitetura do Movimento Moderno, entre
Portugal e o mundo, e ainda, a arquitetura em Cascais a partir do período da monarquia
e o desenvolvimento do território, com os novos modelos modernistas, até à afirmação
plena, na segunda metade do século XX. A importância dos arquitetos estruturantes na
sua obra, que souberam motivar, que provocaram admiração e foram exemplares na
defesa dos seus princípios, quer no campo teórico e quer no campo prático.
Expõe algumas obras relevantes no seu percurso, pretende mostrar a transversalidade
das suas obras, que vão dos edifícios de habitação individual e coletiva, aos
equipamentos escolares e culturais. Num momento muito particular de luta pela
afirmação de novos modelos arquitetónicos, a casa Sande e Castro, o caso de estudo,
pretende revelar e colocar esta obra, junto das mais importantes, no contexto da
arquitetura modernista em Portugal na década de 50, como um dos exemplos mais
radicais e próximos da arquitetura internacional.

Palavras-chave: Ruy Jervis D`Athouguia; Movimento Moderno em Portugal; Casas
modernistas; Casa Sande e Castro; Cascais.

PRESENTATION

Ruy Jervis D`Athouguia: Sande e Castro House
and the Modern Architecture in Cascais.
Luís António Estefânia Cardoso
The objective of this dissertation is the study of Ruy Jervis D’Athouguia’s life and work.
A renowned architect of the XX century and one of the most important figures in the
development of the Portuguese Modernism Movement. The particular way he interpreted
the country’s political, social and cultural context, in addition to his own individual and
quiet posture when developing his work, are some of the questions addressed, that
ultimately, made this topic arise.
This case study, not only shows the motives and differences of the Portuguese and
World’s Modernism Movement, but also Cascais’ architecture. In this town, the focus will
be from the monarchy times and the land’s development with the new modernist models,
until its full affirmation in the second half of the XX century. Furthermore, it will tackle the
importance of structural architects, that were real role models when fighting for their
principles, both in the theoretical and practical field, that motivated and cause admiration
to the architect.
Also, displays some of the most relevant work in his path, willing to demonstrate his
work transversality, that goes from individual and collective habitation buildings, to school
and cultural equipment.
In a particular time for the affirmation of new architecture models, Sande e Castro house,
can be placed together with the most important references in the modernist architecture
of the 50s decade in Portugal. Therefore, this case study wishes to analyze and set this
work as an example as one of the most radical and similar to the international
architecture found in Portugal.

Keywords: Ruy Jervis D’Athouguia; Modernism Movement in Portugal; Modernism
habitation; Sande e Castro House; Cascais.
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Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo levantar e recolher documentação da obra do arquiteto
Ruy Jervis D`Athouguia. A iniciativa e motivações na escolha do tema/objeto desta
dissertação, são de génese afetiva, embora transpostas para uma exigência académica.
Na verdade, sinto que foi o tema que me escolheu. Quando em criança no percurso até
à praia, quantas vezes parei e olhei para aquele gigante de betão, que se impunha num
território onde predominam as casas baixas. Ou naqueles dias que juntamente com o
meu amigo João, íamos a casa da tia dele, onde numa correria louca atravessávamos
a casa desde a entrada até aquele anexo ao fundo do jardim, a casa da sauna. Não
imaginava que aquele gigante fosse a Torre do Infante, que o João Lacerda viesse a
ser meu cunhado, e que aquela casa fosse a Sande e Castro. O Bairro do Rosário, plano
de urbanização projetado pelo arquiteto modernista Henrique Brando Albino, de
avenidas, ruas e passeios, dimensionados no respeito constante pela envolvência
paisagística. Foi ali, que eu cresci, como foi, na praia de Santa Marta à sombra da torre
de São Sebastião ou da casa de Santa Maria que aprendi a gostar daqueles lugares.
Não posso afirmar, que a estrutura do lugar, as relações espaciais ou o espaço social e
pessoal onde cresci, fossem determinantes para escolher o curso de arquitetura, mas
foi decisivo na escolha do tema.
Em termos metodológicos, o trabalho partiu da recolha de vários elementos. Na procura
de informação necessária ao trabalho, rapidamente se verificou que era escassa a
bibliografia dedicada exclusivamente à obra do arquiteto, apenas alguns livros
publicados e sempre com a colaboração da arquiteta Graça Correia, num trabalho
notável, onde também, colaborou recentemente no documentário “Ruy Jervis
D`Athouguia: um Moderno por Descobrir”, nome do programa que define muito bem a
escassez de informação.
Foi consultado o espólio que se encontra à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa, bem
como, o Arquivo Municipal de Cascais. Alguns artigos publicados, ou breves referências
em livros, sendo a maior parte deles dedicados à obra do edifício da Fundação
Gulbenkian. Foram consultadas a biblioteca da Ordem dos Arquitetos, da Universidade
Lusíada e do ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa).
A internet foi um meio muito importante de pesquisa, no cruzamento de informação, na
consulta de espolio fotográfico, o caso do site “Real Villa de Cascaes”, na captação de
imagens aéreas só possíveis no Google maps ou no Bing Maps.
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Foram visitadas obras de vários autores, acompanhadas com registo em fotográfico e,
em particular as obras de Ruy Jervis D`Athouguia. Visitei a casa Maria Amélia Burnay,
gentilmente acompanhado pelos irmãos, Mariana Sande e Castro e Pedro Sande e
Castro. E a casa do meu amigo Francisco projetada pelo Keil do Amaral, em Carcavelos.
Este trabalho está organizado em dois volumes: o primeiro aborda a dissertação no
campo teórico, o segundo na secção dos apêndices, a lista completa de projetos.
O texto do primeiro volume estrutura-se em cinco partes. Na primeira parte abordamos
a figura de Ruy Jervis D`Athouguia, a sua família, a educação que recebeu, a formação
inicial no Colégio Militar, a opção da arquitetura, a ida para a escola do Porto e a
conclusão do curso. O percurso profissional, com quem se relacionou, a postura
adotada ao longo da sua carreira profissional, no modo de estar e pensar. O contexto
político e cultural de Portugal, na primeira metade do século XX, são cruciais para
perceber as limitações de Portugal, por força da conjetura europeia e mundial, mas
também, nas consequências a nível interno. As limitações impostas à cultura no geral e
na arquitetura em particular, onde a espaços e por iniciativa do poder central surgiam
algumas obras, onde os arquitetos de um modo muito controlado e timidamente,
expressavam as suas ideias. Os tempos eram difíceis, no entanto, algumas elites
intelectuais e artísticas procuraram fora do pais o contacto, com uma nova realidade.
A segunda parte, põe em comparação, os modelos arquitetónicos portugueses, com os
estrangeiros, no que diz respeito à arquitetura do movimento moderno. O que esteve na
origem do ensino da arte, os modelos aplicados e os arquitetos que contribuíram para
isso. A arquitetura em Portugal, os primeiros modelos da arquitetura de veraneio, onde
foram, e porque foram ali em Cascais, e o desenvolvimento deste território com o
contributo do Movimento Moderno. É em Cascais, que Ruy D`Athouguia se fixa para
morar, e é ali, que assina um vasto leque de obras, sendo muitas delas únicas e
pioneiras na arquitetura do Movimento Moderno.
A terceira parte, dá a conhecer aqueles que contribuíram de vários modos para o
enriquecimento da carreira de Ruy D`Athouguia, na ESBAP, com os ensinamentos do
seu mestre Carlos Ramos, até aos mestres da arquitetura internacional, onde Le
Corbusier, Mies van der Rohe e Marcel Breuer, ocupam um espaço importante nas
prateleiras da sua biblioteca, mas também, em algumas obras onde as referências estão
materializadas.
Na quarta parte, são selecionadas algumas das suas obras, a tarefa não foi fácil, face à
quantidade de grandes obras. O critério recaiu nas diferenças programáticas, desde
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edifícios de habitação individual e coletiva, equipamentos escolares e museológicos,
que foram inovadores no contexto da arquitetura portuguesa.
Por fim o caso de estudo da casa Sande e Castro, em Cascais, segundo Souto de
Moura, a casa mais radical do Movimento Moderno construída, em Portugal. Nela se
abordam as opções do arquiteto, o lugar, o programa e a implantação, assim como a
composição programática e a espacialidade. Por último é feita uma leitura critica do caso
de estudo.
No segundo volume, a lista de apêndices, consiste na compilação de obras e projetos,
resultado do levantamento do espólio que se encontra à guarda do Arquivo Municipal
de Lisboa. Procedem à descrição geral de cada obra, na medida das possibilidades da
informação disponível. Sintetizam ainda a informação geral, separado por datas de
projeto, encontramos as obras e a sua localização geográfica, elementos gráficos
disponíveis digitalmente, nomeadamente memórias descritivas, desenhos técnicos e
fotografias.
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2. RUY JERVIS D`ATHOUGUIA: O HOMEM E O SEU TEMPO
2.1. PERCURSO PROFISSIONAL
Em plena Primeira Guerra Mundial, a poucos dias de zarparem do Tejo três navios
britânicos, com a 1ª brigada de corajosos militares portugueses em direção ao porto de
Brest1 em França, o principal teatro de combates na europa, nasce a 1 de Janeiro de
1917, bem distante dali, em Macau2, zona geográfica mais calma, Ruy de Sequeira
Manso Gomes Palma Jervis D`Athouguia Ferreira Pinto Basto, filho primogénito de
Manuel Jervis D`Athouguia Ferreira Pinto Basto, oficial da Marinha de Guerra e de
Emília Sequeira Manso Gomes Palma.

Ilustração 1 - Ruy Jervis D`Athouguia. (Universidade do Porto, 2016).

Aos dez anos, por influência familiar, ingressa no Colégio Militar3, tendo concluído os
estudos militares em 1936 com dezanove anos. Rejeita seguir a rígida carreira militar e
opta por inscrever-se em Arquitetura na Escola de Belas Artes de Lisboa. Os primeiros
anos não foram fáceis, tendo reprovado durante dois ou três anos à disciplina de
desenho arquitetónico. Pede transferência para a Escola de Belas Artes do Porto em
1940. É aluno do mestre arquiteto Carlos Ramos4 e faz o primeiro e segundo anos num
1

Porto de Brest localiza-se na região da Bretanha, numa posição estratégica na costa atlântica, junto do
canal da mancha. Porto militar da Marinha Francesa e escola naval desde 1830, onde desembarcaram as
tropas aliadas na 1ª e 2ª guerra mundial.
2
Macau foi território português desde 1557 até 20 de dezembro de 1999, ano em que passou para
administração da República Popular da China.
3
Colégio Militar nasceu em Oeiras a nascente da Fortaleza de São Julião, com o nome de Colégio de
Educação do Regimento de Artilharia da Corte, no quartel da Feitoria, no ano de 1803. Tem como missão
educar e preparar jovens para a vida militar. São reconhecidos pelo seu comportamento e bravura nas
campanhas contra as tropas invasoras de Napoleão.
4
Carlos João Chambers Ramos (1897-1969) foi arquiteto, urbanista e pedagogo, nasceu no Porto,
diplomou-se na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), foi professor e diretor da Escola
Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), onde introduz uma série de inovações no ensino da arquitetura,
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só, com média de 17 e 18 valores. Durante os seus estudos, convive com João
Andresen5 e a irmã poetisa Sophia de Mello Breyner6 e é condiscípulo de Nadir Afonso7.
Ao terminar o curso em 1944, regressa a Lisboa e inicia a sua atividade profissional no
atelier do arquiteto Veloso dos Reis Camelo8. Reencontra e colabora com Filipe Nobre
Figueiredo9, e Sebastião Formosinho Sanchez10, também antigo aluno da escola de
Belas Artes de Lisboa, com quem tem uma longa amizade e relação de trabalho.
Formosinho Sanchez tece-lhe grandes elogios numa das suas últimas entrevistas antes
de morrer, afirmando “ser Ruy D`Athouguia o grande arquiteto da sua geração”.
Tendo, em 1947, apresentado provas no CODA (Concurso para Obtenção do Diploma
de Arquiteto), com o projeto intitulado “Uma Moradia”, finalmente, em 1948, obteve o
diploma pela Escola de Belas Artes, com classificação final de 18 valores. Foi casado
com Maria Domingas Cirilo de Carvalho Pepulim, de quem teve seis filhos. Filho da
nobreza, valeu-lhe o título de 4º Visconde de Athouguia, atribuído pelo então Conselho
da Nobreza11.
Ruy D`Athouguia exerceu a maior parte da sua atividade como profissional liberal, no
entanto, também exerceu funções no Estado. Foi arquiteto no Município de Cascais
durante quatro anos, consultor urbanista na Câmara Municipal do Montijo e da Câmara
Municipal de Beja, dirigindo ainda o gabinete técnico da empresa Habitat, em Algés.

tornando-se uma referência para as novas gerações. A sua obra evolui da influência Art Deco à afirmação
da linguagem modernista, sendo um dos pioneiros do modernismo português. Assina obras relevantes
como o Pavilhão do Rádio do Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, o pavilhão da colonização para
a Exposição do Mundo Português e o traçado da Praça do Marques de Pombal.
5
João Henrique de Melo Breyner Andersen (1920-1967) nasceu no Porto, foi aluno e professor de
Arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto (ESBAP). É autor em muitas obras de planeamento; Planos
de desenvolvimento turístico na Quinta da Marinha, em Cascais (1961), nos planos de pormenor para a
Federação das Caixas de Previdência em vários bairros do norte do país. Foi um dos fundadores da ODAM
(Organização dos Arquitetos Modernos), no Porto.
6
Sophia de Mello Breyner (1919-2004) foi uma das mais importantes poetisas portuguesas do século
XX. Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa,
o Prémio Camões, em 1998.
7
Nadir Afonso (1920-2013) foi arquiteto, pintor e pensador português. Diplomado em arquitetura, trabalhou
com Le Corbusier e Oscar Niemeyer.
8
Veloso dos Reis Camelo (1899-1985) arquiteto, autor de várias obras associadas ao Estado Novo. Em
1940 participou na Exposição do Mundo Português, projetando o Pavilhão Etnográfico (atual Museu de Arte
Popular), os seus projetos evocavam um estilo clássico. Em 1942 e em 1945 recebe o prémio Valmor.
9
Filipe Nobre Figueiredo (1913-1989) formado na ESBP, em 1941 estagiou com o arquiteto Adelino
Nunes. Deixou obra em Cascais, na Praça de Touros, Clube Naval e Casino Estoril. Foi coautor do Cinema
Alvalade, em 1945 e concebeu vários projetos para monumentos, nomeadamente a Pedro Alvares Cabral,
em Lisboa.
10
Sebastião Formosinho Sanchez (1922-2004) formado na ESBAL, em 1949, onde também foi professor
de arquitetura. Autor de varias obras, com destaque no Bairro das Estacas, conjunto habitacional de
Alvalade, em 1953, e a Escola do Bairro de São Miguel, também em Alvalade, que mereceu o Premio da
Bienal de São Paulo, em 1954, ambos em coautoria com Ruy Jervis D`Athouguia.
11
Conselho da Nobreza representada pela Família Real Portuguesa detinha o direito de atribuir ou retirar
títulos de nobreza.
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A sua vasta obra, começa no final da década de quarenta. Até 1974 assina cerca de
duzentos projetos, sendo que, daí até ao fim da sua carreira profissional, em 1989, é
responsável por apenas trinta projetos. É evidente o volume de trabalhos assinados na
primeira metade da sua carreira, até à revolução de 1974, que marcam o seu sucesso.
Contudo, não se pode dizer que o arquiteto tivesse alguma relação com o antigo regime.
Não se conhece qualquer opinião política, não era um entusiasta das políticas do
regime, mas também não era um opositor, não alinhava em movimentos intelectuais
divergentes, conectados por antifascistas, era socialmente muito reservado, em vez de
se mostrar preferia estar sozinho na praia ou no escritório, a trabalhar.
Procurava distanciamento político, mas também dos grandes acontecimentos da
arquitetura nacional. Recusou ir ao I Congresso Nacional de Arquitetura, dizendo que:
“não influenciou diretamente o que eu estava a fazer, porque eu já estava a fazer”
(Correia, 2008, p. 13).
Apesar deste distanciamento e da sua neutralidade em relação ao poder político que se
vivia em Portugal, e da grande parte das suas obras serem para clientes privados, o
arquiteto assina obras de grande relevância pública nacional. É o caso do edifício sede
e museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com Alberto Pessoa12 e Pedro
Cid13, distinguido com o prémio Valmor14, em 1975 e classificado Monumento Nacional,
em 2010, as escolas do Bairro de São Miguel, em Alvalade (1949), a Escola Teixeira de
Pascoaes, em Lisboa (1952), o Liceu Padre António Vieira, em Lisboa (1959), o
Cineteatro de Abrantes (1947), o Bairro da Federação de Caixas de Previdência, em
12

Alberto José Pessoa (1919-1985) formado em arquitetura na EBAL (Escola de Belas-Artes de Lisboa),
onde também lecionou (1950.1960). Sendo um dos proeminentes arquitetos da sua geração. Foi um
precursor dos valores modernos da Arquitetura Portuguesa, saídos do I Congresso de Arquitetos realizado
em Portugal, em 1948. Foi diretor da revista de arquitetura e consultor da Comissão Universitária de
Coimbra (1942-1945). Autor e coautor de várias obras, desde edifícios a planos de urbanização. Duas das
suas obras foram distinguidas com o Prémio Valmor, a obra do edifício sede e museu da Fundação Calouste
Gulbenkian, em 1975 e a moradia no Restelo, em 1950.
13
Pedro Cid (1925-1983) formado em arquitetura EBAL (Escola de Belas-Artes de Lisboa), em 1952,
trabalhou no Ministério da administração Interna, onde colaborou no lançamento do GAP (Gabinete de
Apoio Técnico), assumiu a direção do GAT de Montemor-o-Novo, em 1978. A sua obras caracterizam-se
por uma arquitetura despojada e discreta com grande sentido de economia de materiais. Destacam-se as
obras do Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Bruxelas, em 1958, os blocos de habitação em
Lisboa na Av. Estados Unidos da América, em 1957, o edifício Jean Monet em Lisboa, em 1974 e o edifício
sede e museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1975.
14
Prémio Valmor de Arquitetura, surge na sequência de indicações deixadas no testamento do segundo
e último Visconde de Valmor, Fausto Queiroz Guedes, diplomata, político, membro do partido progressista,
governador civil de Lisboa e grande apreciador de Belas Artes. Ao falecer em 1878, segundo o seu
testamento uma determinada quantia de dinheiro era doada à cidade de Lisboa de modo a criar-se um
fundo que passaria a constituir um prémio a ser distribuído em partes iguais ao proprietário e ao arquiteto
autor do projeto da mais bela casa ou prédio edificado no município de Lisboa. A atribuição era da
responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, ficando esta sob fiscalização do Asilo de Mendicidade
de Lisboa. Em 1943 é aprovado o regulamento e oficialmente instituído a atribuição do prémio por parte da
Câmara Municipal de Lisboa. O primeiro prémio Valmor é atribuído em 1902 ao Palácio Lima Mayer na
Avenida da Liberdade, da qual Adolfo de Lima Mayer era proprietário. O arquiteto foi Nicola Bigaglia, italiano
radicado em Portugal.
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Cascais (1957) e o Bairro das Estacas em Alvalade (1949) em coautoria com Sebastião
Formosinho Sanchez, tendo ganho um importante prémio no âmbito da exposição
internacional de arquitetura da Bienal de S. Paulo, em 1954 no Brasil, até porque faziam
parte do júri ilustres nomes como os de Le Courbusier, Alvar Aalto, José Luiz Sert e
Rogers. “Este será talvez é o prémio internacional mais relevante atribuído a uma obra
portuguesa até ao reconhecimento, na geração seguinte, de Álvaro Siza Vieira.”
(Correia, 2013, p. 14)
A 31 de Outubro de 1969 foi agraciado com a ordem Portuguesa, de Oficial da Ordem
Militar de Sant`Iago da Espada. Foi ainda distinguido com o prémio de Arquitetura da
Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte15, dois anos antes
de morrer, a 21 de julho de 2006, aos 89 anos.

Ilustração 2 – Identificação do Colégio Militar. (Santos, 2018).

Ilustração 3 - CODA, Concurso para
Obtenção do Diploma de Arquiteto.
(Universidade do Porto, 2016).

2.2. CONTEXTO POLÍTICO-CULTURAL: PORTUGAL NO INICIO DO SÉCULO
XX
O contexto histórico Mundial e, particularmente, o europeu, no começo do século XX,
vem, em parte, contribuir para a disseminação de políticas económicas, sociais e
culturais em Portugal. Entramos no século XX com as conquistas técnicas e o
desenvolvimento industrial do século anterior, mas marcado pelos conflitos políticos,
15

Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte representa em Portugal a AICA
(Associação Internacional de Críticos de Arte), sediada em Paris, foi criada em 1948 como uma ONG, no
âmbito da Unesco. A secção Portuguesa surge no mesmo ano pela mão de Reynaldo dos Santos, que
delegou a Luís Reis Santos a sua organização. O prémio pecuniário oferecido pela secretaria de estado e
da cultura é atribuído anualmente a um artista plástico e a um arquiteto, com curriculum assinalável e que
se tenham destacado no ano anterior.
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como a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), a revolução Russa, em 191716, a formação do
fascismo na Itália17 e o nazismo na Alemanha18, culminando nos efeitos devastadores
provocados pela 2ªGuerra Mundial (1939-1945).
A nível económico e ainda quando a Europa se erguia das ruínas provocadas pela 1ª
Guerra Mundial, necessitando para isso de uma indústria vigorosa que começava
lentamente a recuperar, acontece que, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos da
América (EUA), que se tinham tornado no grande fornecedor de bens para a Europa,
principalmente a nível industrial, atingem deste modo uma crise de superprodução.
Como consequência, o mundo assiste a 21 de outubro de 1929 à queda dos valores na
Bolsa de Nova Iorque19, “Wall Street Crash”20, provocando, num primeiro momento, uma
grave crise interna, que se estenderia por toda a década de 1930, sendo a mais séria
crise económica vivida pelo sistema capitalista: a “Grande Depressão” 21. Dos EUA,
rapidamente se propagou aos países industrializados da Europa e outros de grande
influência capitalista.

Ilustração 4 – Manifestação junto da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929. “The week the world bust” (A semana em que o mundo
acabou) (Worldsimplexity, 2014).

16

Revolução Russa iniciada em fevereiro de 1917 por Kerensky e o Príncipe Elov, pôs fim ao poder
absoluto do monarca Czarista de Nicolau II. Em outubro do mesmo ano o Bolchevique Vladimir Lênin
assume o poder, impôs um governo socialista soviético. Anexa vários países vizinhos e cria a URSS (União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas).
17
Fascismo em Itália, fundado o movimento em março de 1919 por Benito Mussolini com formação do
Partido Nacional Fascista em 1921. Mussolini substitui o governo parlamentar de Vitor Manuel III e impõe
uma ditadura fascista de 1922 a 1945.
18
Nazismo na Alemanha, Ideologia de extrema direita, política de ditadura que governou a Alemanha de
1933 a 1945. Baseado na doutrina Nietzschiana de raça.
19
Bolsa de Valores de Nova York, também conhecida por New York Stock Exchange foi criada em 1792.
É a maior praça financeira de transações dos Estados Unidos da América e uma das maiores e com mais
impacto no mundo da bolsa a nível global.
20
Wall Street Crash, também conhecida pela terça-feira negra de 1929, significou uma queda total dos
valores das ações em bolsa, originando uma grave crise, primeiro nos EUA e por arrasto no mundo.
21
Grande Depressão, também conhecida por crise de 1929, que se estendeu na década seguinte, sendo
o mais longo período de resseção económica, provocando graves problemas sociais nos EUA.
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Se no resto do mundo os problemas eram muitos, também a nível interno não eram
menores as preocupações. Portugal no início do século, depara-se com a queda da
Monarquia, a implantação da República em 191022, as sucessivas crises políticas
provocadas por alternâncias no poder republicano deixam uma desordem permanente,
política, social e económica, seguida ainda, da participação na 1ª Guerra Mundial (19141918), entendida por muitos como meio de afirmação do país junto dos seus aliados, a
Inglaterra e a França, mas também, na defesa das suas colónias ultramarinas. No
mesmo sentido, desencadeia uma onda de patriotismo junto do povo.
Foi neste contexto de agitação permanente e profundamente politizado, que se abriu
caminho para uma nova realidade política, social e económica (o Estado Novo)23,
instaurado pelo movimento militar do 28 de maio de 1926 “Ditadura Nacional” que viria
a ser determinante na mudança da paisagem portuguesa, rural e urbana.
No lado oposto à política, as correntes artísticas encontram um campo propício para se
desenvolverem e exporem as suas obras, quer na literatura, quer na poesia ou na
pintura, mostram as angústias da sociedade que se vivia. Com a eclosão da 1ª Guerra
Mundial, regressam a Portugal vários artistas que estudavam em Paris, entre eles
Amadeo de Souza Cardoso24, Guilherme Santa-Rita25, Eduardo Afonso Viana26 e José
Pacheco27.

22

Implantação da República Portuguesa, foi o resultado de uma revolução que destitui a Monarquia
Constitucional e implantou a 5 de outubro de 1910 um regime Republicano. A estrutura política de governar
surge por meio de uma eleição democrática do povo.
23
Estado Novo, surge através de um golpe militar em 1929, o regime politico-constitucional vai até 1974.
Define-se como anti partidário antiliberal e antiparlamentar, sendo criada uma força política que assume um
papel exclusivo na apresentação de candidaturas aos órgãos eletivos, abolindo desta forma a existência de
partidos políticos.
24
Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918) começou por frequentar o curso de arquitetura em 1905, na
Academia de Belas Artes de Lisboa, no ano seguinte, numa viagem a Paris deixou-se influenciar pelo clima
artístico que se vivia na cidade e inscreveu-se na École des Beaux Arts de Paris onde reforçou a sua
inclinação para o desenho, caricatura e pintura. Foi um dos primeiros pintores modernistas portugueses.
25
Guilherme Santa-Rita (1889-1918) faz os primeiros estudos na Escola de Belas Artes de Lisboa,
concluindo os estudos em Paris onde conhece vários mestres da pintura Modernista. A sua pintura reflete
as novas linguagens estéticas, rompendo com o passado, tendo reclamado como sendo o único futurista
declarado em Portugal, onde fez uma apresentação do movimento futurista. Nunca expôs em Portugal e
quis que a sua obra morresse com ele, sendo os quadros queimados após a sua morte. Entre os que
escaparam está “Cabeça Cubo-Futurista” peça central do movimento português, em exposição no Museu
do Chiado em Lisboa.
26
Eduardo Afonso Viana (1881-1967) nasceu em Lisboa e frequentou a Academia de Belas Artes de
Lisboa, foi bolseiro da Academia Julien, em Paris, sendo um dos nomes maiores da pintura contemporânea
portuguesa. A sua pintura caracteriza-se por um forte poder de sugestão e grande efeito decorativo. Ganhou
vários prémios ao longo da carreira, entre eles, o prémio Columbano por duas vezes (1941/1947), o grande
Prémio de Pintura na Exposição de Artes Plásticas da Fundação Gulbenkian (1956) e o Prémio Nacional
de Pintura (1967).
27
José Pacheco (1885-1934) foi aluno do arquiteto Norte Júnior do seu curso livre. Realizou poucas obras
como arquiteto e procurou em Paris desenvolver os seus anseios artísticos. Trabalhou no atelier do pintor
Amadeu de Sousa Cardoso onde despertou o interesse pela arte moderna e estabeleceu contatos com
vários artistas da pintura, escultura e letras. De regresso a Portugal participa nos primeiros números da
Revista Orpheu, onde desenhou a capa e foi responsável pela direção gráfica.
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A geração dos primeiros modernistas portugueses nascidos no final de oitocentos, gera
uma forte rutura com o tradicionalismo burguês. São eles Amadeo de Souza-Cardoso,
Almada Negreiros, Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. Estes últimos três,
juntamente com Santa-Rita, são autores do lançamento da revista literária Orpheu28 em
1915. A arquitetura não se mostrou muito ativa neste período, as dificuldades
económicas, financeiras e políticas durante a 1ª República, não permitiram o
desenvolvimento de grandes projetos arquitetónicos. Pontualmente, surgem obras de
pouca relevância, os modelos utilizados permanecem fechados à inovação, persistem
os modelos arquitetónicos clássicos.

Ilustração 5 - Capa do 1º e 2º número da revista literária Orpheu, publicado em 15 de março de 1915. (Centro de Língua Portuguesa –
Camões, 2015)

É no inicio dos anos trinta com a estabilidade no poder, introduzida pelas políticas de
regime de Oliveira Salazar29, que surge a intenção de uma nova regeneração do tecido
urbano, permitindo aproximar o país dos modelos arquitetónicos da europa, com a
preocupação em conjugar as formas do modernismo, com o nacionalismo salazarista.

28

Revista Orpheu revista trimestral de literatura, com o primeiro lançamento em janeiro de 1915, era uma
revista vanguardista do modernismo literário fortemente critica do seu tempo, afirma-se como um
movimento dialético de rutura e desconstrução do passado, onde participavam ilustres modernistas da
literatura portuguesa, como Fernando Pessoa, Almada Negreiros e Mário de Sá-Carneiro, entre outros.
29
António de Oliveira Salazar (1889-1970) foi seminarista, formou-se em direito e foi professor
catedrático. Iniciou a sua carreira política como ministro das finanças, chega a presidente do conselho e
durante cerca de 4 décadas Salazar criou e instituiu em Portugal o Estado Novo, um processo de
governação autoritário e ditatorial que se estendeu a todos os sectores da vida do país e dos portugueses.
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Depois de passadas cinco décadas sobre o último grande movimento, designado por o
“Fontismo”30, é então que, pela mão do governo, o engenheiro Duarte Pacheco31 que
acumulava funções de Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara de Lisboa,
dá inicio à “Política de Obras Públicas”32. Se Duarte Pacheco foi um pilar fundamental
na construção do Estado Novo, não menos importante foi o outro pilar António Ferro33,
jornalista e responsável pelo Secretariado de Propaganda Nacional. Eles sustentam o
grande pórtico ideológico “Tudo pela Nação. Nada contra a Nação”.
Em 1940 aquando da Exposição do Mundo Português Portugal tem ao seu dispor uma
geração de novos técnicos, formados em engenharia, arquitetura, urbanismo e
paisagismo, com formação atualizada como é o caso do urbanista Faria da Costa,
formado em Paris no ano de 1935, do paisagista Francisco Caldeira Cabral, formado
em Berlim no ano de 1936, responsável em 1937 pela nova implantação do Estádio do
Jamor e, do prestigiado urbanista Étienne de Groer34, convidado pelo engenheiro Duarte
Pacheco, como conselheiro técnico da Câmara de Lisboa, que, por sua vez em 1938,
tem a cargo o Plano Diretor de Lisboa, todos eles, vão contribuir para afirmar um
Portugal moderno e evoluído tecnologicamente.
Um pouco por todo o país surgiram obras, primeiro as estruturantes, de urbanização e
planeamento, como o plano da Costa do Sol, em 1935-1936, por Alfred Agache,
concluído por Étienne de Groer em 1938, planos para as cidades de Évora e Coimbra,

30

Fontismo trata-se de um movimento que surgiu devido à política de obras públicas introduzido pelo
ministro Fontes Pereira de Melo, com a preocupação em recuperar o país do atraso económico e
tecnológico. Iniciando para isso, uma política de construção de novos meios de comunicação e transporte,
tais como estradas, caminhos de ferro, carros elétricos, pontes, portos, telegrafo e telefones.
31
Duarte Pacheco (1900-1943) Engenheiro formado em eletrotécnica, ministro das Obras Públicas e
Comunicações no governo de Salazar e em 1938 nomeado a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
32
Politica de Obras Públicas a par política patrimonial foram os dois vetores fundamentais para o restauro
da Nação, no âmbito da atividade governamental salazarista. Programa mais vasto que incluía o património
histórico e a língua portuguesa. Todos os programas eram baseados numa forte ideologia política do Estado
Novo. O Ministério das Obras Públicas era liderado pelo Eng. Duarte Pacheco que encetou a construção
de grandes edifícios públicos (Biblioteca Nacional, Palácio da justiça), hospitais (Santa Maria), escolas,
estradas, pontes, aeroportos e barragens, entre outros.
33
António Joaquim Tavares Ferro (1895-1956) homem de cultura multifacetada, estendeu a sua atividade
ao jornalismo, à ficção e à política. Foi o editor a revista Orpheu, órgão ligado aos elementos do primeiro
modernismo. Não completou o curso de Direito, que trocou pelas letras e pelo jornalismo, tendo- se
destacado nos jornais O Século, Diário de Lisboa e Diário de Notícias e O Jornal. Salazar, rendido ao seu
talento, confia-lhe a direção do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN). Nesse cargo, António Ferro
define e impõe a «Política do Espírito» onde exerce um modelo fascista de raiz italiana, procurando fazer
de algum modo uma pedagogia no âmbito da cultura.
34
Étienne de Groer (1882-195?) foi um arquiteto urbanista de origem polaco-russa, estudou no liceu de
Nice e diplomou-se em Arquitetura pela Academia Imperial de Belas Artes de São Petersburgo, iniciando a
sua atividade profissional no gabinete municipal da mesma cidade. Foi ainda professor no Instituto de
Urbanismo de Paris. Desenvolveu trabalhos em várias cidades na Europa, colaborou com Alfred Agache
no Rio de Janeiro. Desenvolve alguns trabalhos em Portugal, com destaque para o Plano Geral de
Urbanização e Expansão de Lisboa e da Costa do Sol. O trabalho e o clima pacifico que se vivia em Portugal
quando o resto da europa estava em guerra, levou-o a viver em Oeiras até ao fim da década de cinquenta.
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plano de urbanização do Porto com arquitetos Italianos, Marcello Piacentini35 e Giovanni
Muzio36. Nas infraestruturas, estradas pontes e viadutos, em betão armado, com
destaque para o engenheiro Edgar Cardoso37, o primeiro troço de Auto-Estrada em
Portugal de Lisboa à Cruz Quebrada, com o viaduto Duarte Pacheco sobre a ribeira de
Alcântara, a Estrada Marginal da Costa do Estoril, obras aeronáuticas, portuárias e
ferroviárias um pouco por todo o país com maior destaque em Lisboa. No paisagismo
pode-se considerar que a primeira grande intervenção nesta área deu-se com o projeto
do Estádio Nacional e de toda a área envolvente, o vale do Jamor, de 1937-1940, por
Caldeira Cabral38 e Konrad Wiesner.
Nos equipamentos destacam-se as obras escolares um pouco por todo o país, como
exemplo os liceus de 1930, de Beja, por Cristino da Silva, de Coimbra, pela equipa
Carlos Ramos, Jorge Segurado e Adelino Nunes, e Filipa de Lencastre em Lisboa,
também por Carlos Ramos, às filiais da caixa geral de depósitos, em Castelo Branco
1938, na Guarda, em 1939, e Leiria, em 1940 por Cristino da Silva, os edifícios de
Correios de Adelino Nunes, no Estoril, Setúbal, Leiria, Aveiro e Figueira da Foz, todos
entre 1938 e 1940, e ainda um conjunto de obras singulares como a Casa da Moeda,
em Lisboa, por Jorge Segurado, construída entre 1933-1941, e o conjunto da Cidade
Universitária, iniciado em 1936, por Pardal Monteiro.

35

Marcello Piacentini (1881-1960) foi arquiteto e urbanista Italiano, professor e reitor na faculdade de
Arquitetura da Università degli Studi di Roma. Desenvolveu vários trabalhos em edifícios e no urbanismo,
com referências à tradição clássica, na reorganização do centro histórico de Bergamo, a cidade
Universitária de Roma, a coordenação de Exposição Universal de Roma em 1942, no planeamento e
renovação da cidade de Livorno, restauração do Teatro da Opera de Roma. É considerado o arquiteto do
regime Italiano pela proximidade que tinha com Mussolini.
36
Giovanni Muzio (1893-1982) foi um protagonista importante da arquitetura e do urbanismo em Itália com
grande influência em milão, quer nos trabalhos teóricos como práticos, entre os anos vinte e quarenta do
século XX. Fundou o clube dos “Arquitetos e Urbanistas” que estuda o desenvolvimento da cidade e da
arquitetura mediando entre a modernidade e tradição. Estuda a teoria de arquitetura clássica de Vitruvius,
Alberti, Serlio, Vignola, Scamozzi e o seu preferido Palladio.
37
Edgar Cardoso (1913-2000) foi engenheiro e professor universitário. Formou-se na Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto em engenharia civil, em 1937 com dezanove valores. Iniciou a sua
atividade profissional na JAE (Junta Autónoma de Estradas), onde estudou, projetou e construiu
essencialmente pontes, mas também se dedicou a trabalhos de investigação, sendo o introdutor em
Portugal da investigação experimental em engenharia civil, na área de estruturas. Desempenhou vários
cargos na administração pública e foi professor catedrático no Instituto superior técnico. Das muitas obras
projetadas em Portugal, Angola, Moçambique, Goa; Macau e Guiné Bissau, destacam-se as pontes da
Arrábida e S. João sobre o rio Douro.
38
Francisco Caldeira Cabral (1908-1992) foi o primeiro arquiteto paisagista português, afirmando-se a
partir de Portugal como uma figura de referência na Arquitetura Paisagista Mundial. Foi fundador da Escola
de Arquitetura Paisagista, em 1942 tendo aí iniciado a sua carreira de Professor Catedrático até 1975.
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Ilustração 6 – Vista geral do Vale do Jamor após a construção do Estádio Nacional e outros equipamentos desportivos, no final dos anos
40. (Leite, 2013).

No caso de obras de habitação de iniciativa estatal, não existe grande expressão em
número de fogos, para suprir as necessidades que o país precisava, na primeira fase
do estado novo, até à 2ª guerra Mundial. Entre 1926 e 1940 foram construídos de norte
a sul de Portugal continental 1954 fogos, sendo 836 no Porto, 622 em Lisboa, e 496 no
restante do país. Números manifestamente insuficientes para a necessidade de
alojamento que as cidades, principalmente Lisboa, tinham. Basta verificar que, em
Lisboa, no período 1920-1940 a população tinha crescido de 484 664 para 694 389 um
aumento de 209 725 habitantes para 622 fogos construídos.
Após tentativa falhada, em estimular a iniciativa privada para a promoção de habitação,
(Decreto-Lei nº 16055 e 16085, publicados em Outubro de 1928, e mais tarde, com a
publicação do Decreto-Lei nº 31561, de Outubro de 1941) com expropriações de
terrenos mais céleres e isenções fiscais cedidas, mesmo assim com resultados bastante
pobres, é em Setembro de 1933, que o governo, cria o programa de habitação das casas
económicas, através do Decreto-Lei nº 23052, bairros construídos diretamente pelo
Estado, em colaboração com as câmaras municipais, corporações administrativas e
organismos do Estado, destinadas a funcionários públicos e a trabalhadores filiados nos
sindicatos nacionais, controlados pelo Estado.
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O modelo traduzia-se por serem casas de habitação unifamiliares, de um ou dois pisos,
independentes ou geminadas, cada uma com o seu próprio jardim. Tratava-se de um
modelo adequado à política social do regime, naquilo que considerava ser, as perigosas
concentrações de trabalhadores. Salazar rejeita a concentração de trabalhadores, em
blocos de habitação coletiva, por considerar a família como um dos pilares do Estado
Novo, Salazar dizia que:
A intimidade da vida familiar reclama aconchego, pede isolamento, numa palavra, exige
a casa, a casa independente, a nossa casa [...] É naturalmente mais económica, mais
estável, mais bem construída, a família que se abriga sob tecto próprio. Eis porque não
nos interessam os grandes falanstérios, colossais construções para habitação operária
[...] para o nosso feitio independente e em benefício da nossa simplicidade morigerada,
nos desejamos antes a casa pequena, independente, habitada em plena propriedade
pela família. (Gonçalves, 1978, p. 37.)

Salazar era assim, rejeitava tudo o que pudesse influenciar o povo e pôr em causa a
política imposta por ele, mantinha-se de costas voltadas para o que se passava no resto
do mundo “Orgulhosamente sós” como dizia, até o turismo que começava a crescer um
pouco por todo o lado, não tinha grande expressão em Portugal, apenas algumas
unidades hoteleiras em Lisboa e na Costa do Estoril, pois os turistas podiam trazer
novas ideias e hábitos contrários à propaganda nacional. Só mais tarde, a partir dos
anos sessenta, com a construção de mais unidades hoteleiras é que o turismo começa
a desenvolver-se.
A política de obras públicas iniciada nos anos trinta, começou finalmente a dar os seus
frutos nos anos cinquenta e sessenta. No entanto, Portugal que se tinha mantido neutro
na

Segunda

Grande

Guerra,

não

soube

aproveitar

para

se

desenvolver

economicamente, face aos restantes países europeus que, apesar de sofrerem com a
guerra, apresentavam taxas de desenvolvimento económico e cultural bastante
superiores. A população rural que não emigrou procurava melhores condições de vida
na periferia das grandes cidades, levando ao crescimento dos bairros de lata em Lisboa
e no Porto, vivendo em condições desumanas.
A educação nunca foi uma prioridade. Portugal tinha uma das maiores taxas de
analfabetismo da Europa e manteve-se assim. O governo preocupava-se mais em
manter uma rigorosa separação entre os sexos do que em aumentar o ensino básico,
que era de quatro anos.
Com uma política de ensino tão escassa não se podia ter um grande desenvolvimento
cultural. Apesar disso existiam algumas elites de intelectuais e artistas que se
camuflavam por entre os edifícios e gavetos das grandes cidades. Muitos deles eram
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perseguidos e as suas obras proibidas de serem publicadas. O contacto com arte só era
possível no estrangeiro. Mas também, houve outros fatores que contribuíram para o
fraco desenvolvimento cultural, a excessiva centralização do poder nas grandes
cidades, principalmente na Capital, ali estão os ministérios, ali está o poder, a velha e
acertada expressão de Eça de Queiroz “Portugal é Lisboa, o resto é paisagem” é bem
ilustrativa do fraco desenvolvimento do país.
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3. PORTUGAL E O MUNDO
3.1. ARQUITETURA DO MOVIMENTO MODERNO
No início do século XX, a exigência da sociedade industrial, a aceleração da vida
quotidiana, o crescimento urbano mais intenso, a destruição causada pela Primeira
Guerra Mundial, levaram à necessidade de construir cidades e alojar condignamente os
cidadãos, sendo necessário adotar novas soluções arquitetónicas e urbanísticas.
A consequência é o abandono de uma arquitetura burguesa e tradicional face às novas
realidades. Impõe-se a construção simples e barata, mas com condições de
habitabilidade. O contributo para esta mudança vem dos novos materiais, o ferro, o vidro
e o betão armado, permitindo o desenvolvimento de novos sistemas construtivos e, com
isso, uma nova modelação do espaço, capaz de responder aos anseios dos cidadãos
por um melhor nível de conforto.
A urgente necessidade de habitação apoiada pelos novos contributos dos materiais,
levou ao estudo de novas conceções arquitetónicas, se bem que, com visões e estilos
diferentes, por aqueles que vão colocar a arquitetura como a principal solução para
resolver os problemas de habitação. Assim, nasce o funcionalismo racionalista e o
organicismo, o primeiro dos movimentos em torno dos arquitetos alemães Peter
Behrens e Walter Gropius e do suíço Le Corbusier, e o segundo em torno do norte
americano Frank Lloyd Wright e do Finlandês Alvar Aalto. As características
fundamentais do funcionalismo racionalista verificam-se na simplificação dos volumes,
geometrização das formas com predomínio acentuado das linhas retas e nos sólidos
geométricos. As paredes lisas e geralmente brancas, sem decoração e realçando a
estrutura do edifício, coberturas planas, geralmente transformadas em terraços, amplas
janelas a cobrirem quase na totalidade o plano de fachada, elevação do edifício sobre
pilares (pilotis), a planta livre que passa pela renovação do interior através da abertura
de espaços transformando a circulação mais fluida e prática.
O organicismo começa por opor-se ao funcionalismo racionalista e é contra o conceito
da “casa máquina de habitar”39, a despersonalização e o uso excessivo do betão armado
e da repetição das formas. Em vez disso, valoriza uma arquitetura em perfeita harmonia

39

“casa máquina de habitar” – Proposta de Le Corbusier, é um conceito de máquina como casa na
arquitetura. Surge num contexto de pós-guerra no inicio do século XX. A casa como máquina, seria um
objeto útil, composto por peças industriais (pré-fabricadas) como um carro, avião ou barco. Afirmava
Corbusier que: as necessidades atuais de habitação exigem uma solução, reagir contra a antiga casa e o
seu sentido de espaço, para isso, utiliza-se os progressos da indústria.
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com o meio envolvente, orgânica, uso de materiais de acordo com o meio ambiente. A
casa deve ser entendida como um organismo vivo, funcional e à medida do homem
sendo individual e espiritual.
O edifício de Peter Behrens40 para a Fábrica de Turbinas da AEG de 1909, em Berlim
marca o início do funcionalismo racionalista. Foi o primeiro edifício a utilizar o vidro e o
aço na Alemanha, materiais que dão força a uma arquitetura racional, para um espaço
que se pretendia ser prática, limpa e social.

Ilustração 7 - Fábrica de Turbinas da AEG, em Berlim, projetada por Peter Behrens, 1910. (AEG, 2018).

Walter Gropius constrói, em 1910, a fábrica Fagus, o seu primeiro grande projeto com
a colaboração de Adolf Meyer. Esta obra de arquitetura industrial claramente funcional,
ganha importância pela inovação, sendo uma das suas caraterísticas e marcas nas
futuras obras. É um edifício de estrutura independente, com fachada em vidro e
volumetria pura, com cobertura plana, esquinas sem elementos estruturais, apenas em
vidro, confere-lhe leveza na forma e elegância estética. Para o autor o edifício deveria
ser imediatamente reconhecível através das sua formas.
Gropius viria a construir, em 1925, na cidade de Dessau, com colaboração dos mestres
e alunos da escola, a obra mais significativa do racionalismo alemão e uma das maiores

40

Peter Behrens (1868-1940) – Pintor, arquiteto e gráfico alemão. Foi um dos arquitetos mais influentes
da Alemanha e um dos fundadores do Werkbund. Frequentou a Escola de Belas Artes de Hamburgo. Foi
membro fundador da Munchner Sezession (Secessão de Munique), um grupo progressista de Artistas.
Desenhou as primeiras peças de mobiliário, em 1899, que foram expostas no Glaspalast em Munique.
Trabalhou na AEG, no design de aparelhos eletrodomésticos e recriou o logotipo e toda a identidade
corporativa da empresa. Nas obras de arquitetura destaca-se, a fábrica de turbinas da AEG e do complexo
de apartamentos para os trabalhadores da mesma fábrica, a Casa Behrens, em 1910, os escritórios da
Igfarben, em 1920, e os apartamentos na Weissenhofseidlung, em 1926. Foi ainda diretor da Escola de
Arquitetura de Viena, em 1922.
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obras primas da arquitetura moderna, a Bauhaus. O conceito desta escola de arte
aplicada, está na ideia de que todos os objetos deverão ser criados, de modo que a sua
forma é submetida à função. Conceito lançado anos antes por Louis Sullivan, arquiteto
modernista que afirmava “A forma segue a função”.
O conjunto é formado por vários corpos interligados ortogonalmente, entre si, cada um
com uma função especifica. Com cobertura plana e grandes fachadas envidraçadas,
permitem retirar o máximo de ar e luz, do mesmo modo, revelam a simplicidade
estrutural do edifício.
Walter Gropius foi o fundador e diretor da Bauhaus até 1933, quando os nazistas
fecharam a escola, por considerarem que o modernismo se opunha aos ideais do
regime. No entanto, ela foi a mais importante escola do século XX, na produção de
design e arquitetura.

Ilustração 8 - Fábrica Fagus, projeto de
Walter Gropius, em 1925. (Pascucci, 2015).

Ilustração 9 – Bauhaus, projeto de Walter Gropius, em 1925. (Robert, 2017).

Le Corbusier projeta, em 1928, a Villa Savoye, no vale do Sena, que é um perfeito
exemplo da utilização livre dos cinco pontos, formulados em 1927, planta e fachada livre
de estrutura, edifício assente sobre pilotis (pilares), cobertura em terraço/jardim e
janelas em comprimento.
Justamente, na década de vinte, Portugal começa a ser capaz de responder à
modernidade dos novos tempos, com a introdução do betão armado a fazer parte das
preocupações dos engenheiros e arquitetos, procurando por esta via introduzir uma
nova linguagem na arquitetura portuguesa. Em contexto internacional estas
preocupações começaram primeiro com a intenção de resolver problemas sociais, e o
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resultado foi o continuado desenvolvimento de sistemas construtivos aplicados à
habitação e às questões urbanas, colocando os países do centro da Europa na
vanguarda do desenvolvimento económico, social e cultural.
Se, em contexto internacional, estas preocupações de vida, resultaram numa rápida e
continuada resposta de sistemas construtivos aplicados à habitação e às questões
urbanas, já a nível interno a produção de uma nova arquitetura foi mais lenta.
Arredados de uma inovação tecnológica, recorrem modestamente aos processos
tradicionais de construção usando paredes resistentes em alvenaria e pavimentos de
madeira, que o atraso e a debilidade da industrialização em Portugal podem explicar se
comparadas com a produção arquitectónica ocorrida nos países pioneiros da revolução
industrial. (Tostões, 2004, p. 7)

Nas décadas de 20 e 30 surge uma geração de arquitetos que ajuda a introduzir uma
nova linguagem arquitetónica em Portugal, com uma conceção funcionalista e
racionalista da arquitetura, mais ao gosto do Estado Novo, mas longe dos princípios
ideológicos do movimento moderno internacional. São os casos de Carlos Ramos, muito
próximo da arquitetura que se produzia na Alemanha; de Cristino da Silva, bolseiro de
Belas Artes o que lhe permitiu trabalhar em França, trazendo consigo novas formas
vistas em Paris; Porfírio Pardal Monteiro que conviveu na Escola de Belas Artes com
Ventura Terra, e trabalhou no seu atelier e José Luis Monteiro, que nas muitas viagens
que faz estabelece relações pessoais com Auguste Perret, em Paris, e traz consigo
novas visões no modo de pensar a arquitetura. Juntam-se a esta geração Cottinelli
Telmo, Cassiano Branco, Jorge Segurado e Rogério de Azevedo. Todos eles
produziram arquitetura algo contida e longe da liberdade conceptual que se produzia na
Europa de Mies van der Rohe e de Le Corbusier.
Nos anos seguintes, e até ao fim da Grande Guerra, o Estado desencadeou um ciclo de
obras públicas estruturais e monumentais, como foi o caso da Exposição do Mundo
Português, como necessidade de afirmação do Pais a nível internacional e do estado e
das suas políticas a nível interno. Findo este período de guerra e de sobrevivência do
Estado Novo, abre-se uma oportunidade para a arquitetura portuguesa, por via das
novas políticas de desenvolvimento económico, nomeadamente no que diz respeito às
políticas de habitação. Com isso, abre-se uma oportunidade de mudar a cultura
arquitetónica em Portugal, reforçada pela realização do I Congresso Nacional de
Arquitetura, em 1948, organizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos.
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Ilustração 10 – Capa do relatório, do 1º Congresso Nacional dos Arquitetos, em 1948. (Congresso Nacional de Arquitectura, 2008).

Deste congresso faz parte uma nova geração de arquitetos que se revia nos ideais de
uma arquitetura livre e despojada de preconceitos, apoiada no pensamento corbusiano.
A ideia do congresso começou com Porfírio Pardal Monteiro, presidente do Sindicato
dos Arquitetos entre 1936 e 1944, mas só em 1947, Cottinelli Telmo presidente da
direção desde 1945, consegue o apoio do governo, através do ministro das obras
públicas J.F. Ulrich, para a realização do congresso em 1948. Para a comissão
organizadora do congresso estavam mandatados Jorge Segurado, Luis Cristino da Silva
e Alberto Pessoa, e tinham como temas a debater: a função da Arquitetura no plano
nacional e o problema português da habitação. Numa lógica de liberdade de opinião o
congresso foi o mais alargado possível a todos os arquitetos, sócios e não sócios do
sindicato. Dele fizeram parte, pela primeira vez, os arquitetos, professores e estudantes
de arquitetura das duas escolas de arquitetura existentes, a ESBAL e a ESBAP. Do
congresso também fizeram parte as organizações de Lisboa, a ICAT41 (Iniciativas
Culturais Arte e Técnica) e a do Porto ODAM42 (Organização dos Arquitetos Modernos).
Muitos profissionais posicionaram-se na defesa da habitação coletiva e habitação em
altura, princípios defendidos na Carta de Atenas, aceite como o paradigma dos novos
tempos. O congresso foi importante para eles, mas muito mais importante para o Pais,
porque debatia o futuro da arquitetura portuguesa a partir de um protesto geral contra a
41

ICAT – Iniciativas Culturais Arte e Técnica. Foi uma organização criada em 1946 por um coletivo de
arquitetos de Lisboa, tendo a sua atividade perlongando-se até 1950. Entre os muitos arquitetos faziam
parte Keil do Amaral, Veloso Reis Camelo, Adelino Nunes e Formosinho Sanches.
42
ODAM – Organização Dos Arquitetos Modernos. Foi uma organização criada por um grupo de
arquitetos do Porto, que existiu de 1947 a 1952. A ODAM tinha como objetivo defender e divulgar os pontos
de vista profissionais da arquitetura moderna. Do grupo faziam parte Viana de Lima, Mário Bonito, António
Matos Veloso, entre outros.
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continuidade de uma arquitetura tradicional portuguesa, de configurações que revelam
um atraso construtivo contra o avanço tecnológico no resto da Europa.
Este protesto geral, no congresso, contra a arquitetura do passado, está muito bem
expresso nas palavras de Teotónio Pereira (2008), em que diz: “Era preciso rejeitar tudo
o que se considerava caduco, convencional ou simplesmente académico”, estas
palavras, revelam bem o ambiente quase revolucionário, que se viveu no congresso,
que, de entre muitas pretensões, também, vêm pôr em causa a situação profissional e
o estatuto de alguns arquitetos, próximos do poder. São aqueles, que mais tinham
beneficiado com as encomendas públicas, como é o caso de Conttineli Telmo e Pardal
Monteiro, representantes do poder no congresso e, também, defensores de uma vasta
obra, encomendada pelo ministro Duarte Pacheco, que tinha falecido em 1940.
É claro que o protesto acaba por questionar outros setores da sociedade com interesses
na arquitetura, é o caso do ensino, sobretudo na escola de Lisboa, em que a falta de
liberdade e o condicionamento por parte dos professores na linguagem arquitetónica
dos alunos, originou inclusivamente o abandono de alunos da escola de Lisboa para a
do Porto, como é o caso de Ruy Jervis D`Athouguia. Também os meios de divulgação,
do que de novo se produz, começa a surgir na revista de Arquitetura. Vários artigos
começam a ser publicados, a nova geração de arquitetos encontra um meio de divulgar
e conhecer obras em Portugal, mas também, o que se produz pelos autores do
movimento moderno internacional: Mendelsohn, Richard Neutra, Gropius, Marcel
Breuer, Le Corbusier, Alvar Aalto, etc. (Tostões, 2015, p. 296)
O regime, que, juntamente com o congresso, apresenta a exposição dos “Quinze anos
de obras públicas”, como propaganda de um ideal e, como maneira de condicionar os
trabalhos, não surtiu o efeito desejado, bem pelo contrário. A contestação aumentou,
vendo-se forçado a adotar uma postura de tolerância, perante as reivindicações e,
concentrar-se nas questões políticas.
A importância deste congresso representa uma referência histórica por ter permitido aos
arquitetos uma liberdade de afirmação do seu trabalho, que vieram mudar de uma vez
por todas o panorama da arquitetura portuguesa. Quando em 1938, Duarte Pacheco
convida o urbanista Étienne de Gröer para desenvolver o Plano Diretor de Urbanização
de Lisboa, tem como objetivo a construção de vários bairros económicos, afim de
colmatar as necessidades de habitação, imposta pelos movimentos migratórios, do
interior do país para as grandes cidades. Plano que tardou a implementar devido à
Grande Guerra e, até ao congresso de 1948. Sendo que, ultrapassada a guerra e com
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a situação económica do país favorável, estavam finalmente criadas as condições para
o desenvolvimento do plano. Situação de carência na habitação, que só os novos
modelos arquitetónicos consagrados no congresso e apoiados pela carta de Atenas
conseguiram superar e mudar a paisagem arquitetónica do país nas décadas seguintes.

3.2. DA ARQUITETURA DE VERANEIO AO MOVIMENTO MODERNO EM
CASCAIS
Vindo pela Estrada Marginal em direção a Cascais, depois de deixarmos o “Alto da BoaViagem”43 onde confluem a estrada que vem de Algés e o acesso à autoestrada LisboaCascais, temos a sul, a foz do rio Tejo onde se destaca a meio das águas o Forte de
São Lourenço44. Águas que nos acompanham neste percurso serpenteante do litoral até
chegarmos à Vila de Cascais, onde, a norte, somos surpreendidos por um vasto
património com as suas diferentes manifestações urbanísticas e arquitetónicas de uma
intensa atividade humana neste território, que são, importantes fontes de informação
sobre o seu modo de vida, muitas anteriores à construção da estrada Marginal.
Foi com o rei D. Luís I45 que as praias de Cascais se tornaram as primeiras do reino.
Rendido aos seus encantos, o rei e a sua família bem como as figuras importantes da
corte, passaram a instalar-se com regularidade anual no Palácio Real da Cidadela,46
integrando, deste modo, Cascais no circuito de férias, que se iniciava em Sintra e
terminava em Vila Viçosa para a época de caça.
Até à chegada da corte, o momento mais importante na afirmação da Vila de Cascais,
tinha-se dado com o foral concedido por D. Manuel I, a importância estratégica da Vila
como base de apoio à defesa do estuário do Tejo, do porto e da cidade de Lisboa. A
importância da Vila fortificada foi decaindo a partir do século XVIII, mantendo-se a
tradição de vila piscatória, mas ficando uma estrutura militar que viria a ser determinante
na permanência da corte em Cascais, na época estival. Com a corte em Cascais há que
criar condições condignas de tal estatuto, e assim foi inaugurada no Palácio da
Cidadela, em setembro de 1878, a iluminação elétrica no País. Outros momentos de

43

“Alto da Boa-Viagem” - Local onde confluíam a Estrada Marginal vindo de Algés e o acesso à autoestrada Lisboa-Jamor. Aqui existia um restaurante de seu nome “Restaurante Boa Viagem” com projeto de
João Faria da Costa.
44
Forte de São Lourenço da Cabeça Seca ou Bugio – Fortificação que surge em 1556 no reinado de D.
João III para reforçar a defesa do litoral, com os primeiros projetos de Francisco D` Hollanda, em 1571,
sendo classificado como imóvel de interesse publico em 1957, pelo seu valor histórico e cultural.
45
D. Luís I (1838 – 1889) – Monarca que governou o reino de Portugal a partir de 14 de outubro de 1861,
nasceu no Palácio da Necessidades em 1838 e faleceu na Cidadela de Cascais em 1889.
46
Palácio Real da Cidadela de Cascais – Antiga casa do governador da Cidadela, foi libertada da sua
função militar e passou a ser residência de férias do rei D. Luís I.
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desenvolvimento se seguiram, a ligação ferroviária com Lisboa e, mais tarde, como
veremos, a descoberta do turismo internacional.
As visitas balneares tornaram-se muito populares, dando origem à expressão “Ir a
banhos”, tradição que se manteve durante muitos anos, incluindo na República.
Também a aristocracia passou a designar Cascais para residência estival. É no final do
século XIX, e neste contexto, que se desenvolve todo o litoral, constroem-se os
primeiros Palacetes, Chalets e equipamentos termais, iniciando-se assim a arquitetura
de Veraneio em Cascais.
A primeira intervenção urbanística que vem renovar o centro da Vila é um conjunto de
obras e melhoramentos feitos para receber condignamente o Rei. Deu-se junto à
esplanada do Paço Real com a construção do passeio, com nome de Maria Pia 47,
situada ao longo das muralhas da cidadela com vista privilegiada sobre a baía. A
construção da Av. Valbom com ligação da estação ferroviária ao centro da vila, a
construção da Avenida D. Carlos I, em 1899, com ligação da praia dos pescadores à
Cidadela.

Ilustração 11 - Passeio Maria Pia, construído em 1890.
(Geocaching, 2006).

Ilustração 12 - Passeio Maria Pia, em 2017. (Ilustração nossa, 2017).

47

Maria Pia de Saboia (1847-1911) – Nasceu em Turim, filha de Vítor Manuel II e da Arquiduquesa Maria
Adelaide de Habsburgo Lorena, era a mais nova dos cinco filhos do casal. Casou com o rei D. Luis I por
procuração em Turim, em setembro de 1862, sendo representado por Eugénio de Sabóia Carignan, nesse
mesmo ano embarcou de Turim e chegou a Lisboa, em outubro. Aos dezasseis anos D. Maria Pia tinha o
primeiro filho, futuro rei D. Carlos. De personalidade vincada, generosa para os mais desfavorecidos, as
crianças mereciam especial atenção, com várias ações de beneficência, tendo fundado a creche de Vitor
Manuel, na Calçada da Tapada. A sua bondade espalhou-se por todo o reino e no Porto é construída uma
ponte com o seu nome, Ponte D. Maria Pia, em 1877, ligando pela primeira vez as duas margens do Douro,
entre Porto e Gaia. Após a morte do rei D. Luis I na Cidadela de Cascais, rejeita voltar ali e constrói um
palacete com o seu nome na Estrada Marginal entre o Monte Estoril e Cascais, passando a ser a sua casa
de ferias. Após a implantação da república parte para o exilio em Turim onde morre em 1911.
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Ilustração 13 - Casa Maria Pia na Estrada Marginal, entre o Monte Estoril e a Vila de Cascais. Casa onde a Rainha Maria Pia passa a
habitar depois da morte do Rei D. Luis I. (Ilustração nossa, 2018).

As construções de habitação de veraneio foram-se sucedendo um pouco por todo o
litoral, explorando baías e enseadas, de natureza mais pitoresca e romântica. A Torre
de São Sebastião, atualmente Museu dos Condes de Castro Guimarães, é um belo
exemplar do romantismo, peça arquitetónica que se implanta nos limites do pinhal com
o areal da pequena enseada, criando um ambiente cenográfico. Construída em 1900,
por ordem de Jorge O`Neill48 para sua habitação, com projeto iniciado por Luigi Manini49,
autor de algumas obras maiores do revivalismo neomanuelino, no hotel do Buçaco e na
Quinta da Regaleira em Sintra, mais tarde desenvolvido e concluído por Francisco
Vilaça50, pintor e arquiteto, que também tinha projetado no final do século XIX a casa de
Manuel Duarte, no Monte Estoril, na atual Avenida Marginal. A casa destaca-se pelo
desenho da porta principal, em ferro e vidro e dos restantes vãos em forma ogival, ao
estilo neogótico, composição que acompanha o muro da propriedade.
Também, neste belíssimo lugar, fronteiro à Torre de São Sebastião, separado por uma
pequena ponte em pedra, Jorge O`Neill, em 1902, encomenda o projeto da Casa de
Santa Maria ao arquiteto Raul Lino,51 implantada sobre as rochas e debruçada sobre as
48

Jorge O`Neill (1849-1925) - De ascendência Irlandesa, ligado às finanças e à politica, de grande prestigio
social e muito próximo dos monarcas Portugueses.
49
Luigi Manini (1848-1936) - Arquiteto, pintor e cenógrafo Italiano, viveu em lisboa de 1879 a 1913, realizou
vários trabalhos, teatro São Carlos, D. Maria e São Luiz, no Palácio do Buçaco e Quinta da Regaleira.
Faleceu em Bréscia em 1936.
50
Francisco Vilaça (1850-1915) – Como decorador e pintor, a sua obra mais marcante foi a direção da
redecoração dos interiores do Palácio do Beau Séjour, em Benfica. Na arquitetura o Palacete de Jorge
O`Neill.
51
Raul Lino (1879-1974) - Nasce em Lisboa, estudou em Inglaterra e Irlanda, em 1893 vai trabalhar para
a Alemanha, no atelier de Albrecht Haupt. Regressa a Portugal, em 1897, para continuar os estudos na
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águas calmas da pequena enseada. A casa contraria a arquitetura de veraneio de estilo
exótico e estrangeirado, e assume-se como uma arquitetura que busca as tradições e
uma identidade nacional, a qual Raul Lino vem reivindicar como a Casa Portuguesa52.
Neste leque de encomendas promovido por Jorge O`Neil a Raul Lino, está também, a
casa Verdades de Faria, na avenida Saboia, como veremos mais à frente. Ao lado da
casa de Santa Maria, está o Farol de Santa Marta, recentemente convertido em Farol
Museu, com projeto de arquitetura de Francisco e Manuel Aires Mateus e programa
museológico de Joaquim Boiça.

Ilustração 14 - Torre de São Sebastião. Projeto de Luigi Manini,
em 1900. (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 15 - Casa de Santa Maria. Projeto de Raul Lino, em
1902. (Real Villa de Cascaes, 2017).

Perto deste lindíssimo lugar, fazendo um pequeno percurso entre o, então, jardim do
Palácio Condes Castro de Guimarães e o Parque da Gandarinha, assim que saímos os
portões, tornam-se visíveis as grandes chaminés que compõem o magnífico museu,
onde se contam as “Historias de Paula Rego”. A norte do museu, na rua José Inácio
Roquette, encontra-se a casa Costa e Silva (Condes de Ficalho), construída em 1897,
numa época de grande agitação social derivada das festas com a presença da corte,
que se realizavam nos jardins da parada. Consequentemente despertou na fidalguia o
interesse na procura de zonas para construção de casas estivais. É o caso deste chalet
que ocupa um quarteirão com cerca de 4600m2, dos poucos, se não o único, na Vila de
Cascais que mantém a integridade do lote, e onde é possível ver o muro original em

Escola de Artes Decorativas. Desempenhou cargos no Ministério de Obras Públicas, foi superintendente
dos Palácios Nacionais. Foi membro fundador da Academia Nacional das Belas Artes, onde foi mais tarde
presidente. Foi colaborador artístico em várias revistas. Ao longo da vida como artista e arquiteto defendeu,
a tradição na conceção das formas. Foi autor da imagem da Casa Portuguesa, constituindo a sua principal
preocupação em criar uma arquitetura integrada na paisagem.
52
A Casa Portuguesa – A questão da Casa Portuguesa é reflexo do debate sobre a identidade, da política,
cultural e artística, como manifestações da procura de uma identidade original Portuguesa. O debate surge
na defesa de um estilo nacional para edificações simples e baratas, que era também, na circunstância do
século XX português, uma das respostas possíveis face à crescente exigência económica, construtiva e
espacial, prefigurando uma arquitetura pitoresca com telhados e beirais vagamente acentuados, vãos
guarnecidos com molduras, portadas e alpendres. Estas edificações, casas, prédios ou equipamentos
ficariam conhecidas pela designação genérica de Casa Portuguesa, marcando definitivamente a história da
arquitetura portuguesa.
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torno do quarteirão, construído em pedra que parece ter sido retirada das formações
rochosas junto ao mar. Com projeto de Manuel Ferreira dos Santos, a composição dos
vários corpos, os alçados em pedra e a forte inclinação da cobertura faz lembrar a casa
Faial. A casa implanta-se no meio do lote, numa cota ligeiramente superior à entrada,
ganhando assim uma maior presença, rodeada por um grande e frondoso jardim, forma
um conjunto que se adapta bem à envolvente existente.
A escassos metros dali, no lado nascente do jardim Júlio Pereira de Mello, com nome
do ilustre advogado e presidente da Câmara Municipal de Cascais, entre 1876 e 1878,
surge a casa Henrique Sommer53, o mais importante e erudito exemplo de residência
privada neoclássica da vila. Desconhece-se o arquiteto do projeto original, que deve ter
sido projetado nos finais do século XIX, a casa apresenta uma planta quase
quadrangular de três pisos, evidenciado nas fachadas através das cornijas. A hierarquia
funcional está bem expressa nas fachadas, com as diferentes alturas dos pisos, sendo
o último mais pequeno. O piso nobre do r/chão está elevado em relação ao logradouro,
impondo-se deste modo sobre a praça pública. A fachada principal está virada a sul, a
entrada com pórtico retangular assente sobre pilares nos ângulos, sobre este uma
varanda, protegida por balaustrada. Com grande expressão nos alçados os vãos de
lintel reto, enquadrados por frontões lisos e curvos, pilastras caneladas e molduras. A
casa depois de um longo período de decadência, praticamente em ruínas e depois de
ter sido declarado, em 2005 como edifício de interesse municipal para Cascais, em
2013, foi possível dar início à obra destinada a acolher o Arquivo Histórico Municipal de
Cascais. Um importante centro de história local, aberto à investigação e à comunidade.

Ilustração 16 – Casa Costa e Silva dos Condes de Ficalho.
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 17 - Casa Henrique Sommer, onde se encontra sediado
o Arquivo Histórico Municipal de Cascais. (Ilustração nossa, 2018).

53

Henrique de Araújo Sommer (1886-1944) – Empresário português descendente de uma família alemã
radicada em Portugal. Ligado ao comércio de ferro, através da casa Sommer & Cia, criada pela família em
meados do século XIX, que, no entanto, ficaria conhecido como o pai da indústria cimenteira em Portugal.
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Ao seguirmos em direção à baía encontramos a Casa Leitão, pequeno palacete, uma
das primeiras a ser construída, em 1896, na Av. D. Carlos I, do arquiteto José Dias da
Silva54. Casa que, para a época, saía dos padrões arquitetónicos utilizados, em vez da
tradicional pedra e madeira, são utilizados o ferro e o vidro, materiais novos que,
geralmente eram utilizados em estruturas internas e no tardoz dos edifícios. Composta
por quatro pisos, na fachada virada ao mar, as varandas marcam uma forte presença,
pela beleza estética da sua estrutura metálica, que a compõem, onde pressupõem uma
clara intenção de tirar partido dos valores da paisagem, a baía de Cascais.
Descendo a Avenida Dom Carlos até ao centro da Vila e entrando na Avenida Valbom,
não passam despercebidas duas casas lado a lado, com um frondoso jardim na sua
frente, no estilo mediterrânico, onde as pérgulas repletas de flores nos indicam a
entrada. Nestas duas construções, de três pisos, sendo o último mais baixo, a cobertura
não é original, mas é na fachada branca que ressaltam os elementos mais interessantes:
a utilização de padrões de azulejos coloridos em volta das janelas e no remate com a
cornija, elemento decorativo de grande impacto visual e que marca a individualidade de
cada casa, característica permanente da arquitetura de veraneio.
A escassos metros do largo da estação, a casa António Lencastre é construída nos
primeiros anos do século XX, em frente à praia da Conceição. Está na origem de uma
oferta da Duquesa de Palmela, o terreno para a sua construção a D. António de
Lencastre, médico ilustre e próximo da corte, que, também esteve envolvido na criação
do serviço público da Assistência Nacional aos Tuberculosos. Quanto ao autor do seu
projeto não é possível uma atribuição precisa, mas segundo algumas publicações do
município de Cascais, trata-se de um arquiteto Italiano, pois, neste período, trabalhavam
em Portugal ilustres nomes da arquitetura civil, como Luigi Manini, Nicola Bigaglia ou
Cesare Lanz. Organizada em dois corpos: um com três andares, configura-se como
torre e outro, mais baixo, em forma de paralelepípedo. Tem grande decoração e citação
dos palácios Venezianos, sobretudo a varanda do andar nobre, com arcaria, e a varanda
da torre. A grande diversidade dos elementos decorativos sugere a arquitetura
portuguesa do Manuelino, visível nos vãos ogivais, nas mísulas e na guarita cilíndrica.
A casa foi recentemente recuperada com qualidade, fazendo parte de um grupo
hoteleiro que também explora o edifício em frente, o hotel Albatroz, antiga casa do
duque de Loulé.

54

António José Dias da Silva (1848-1912) - Arquiteto, autor de várias obras, com destaque na Praça de
Touros do Campo Pequeno, inaugurada, em 1892, e na Igreja Matriz de Reguengos de Monsaraz, em 1887.
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Ilustração 18 - Casa Leitão na Av. Dom Carlos I.
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 19 – Casa Pérgula na Av. Valbom. (Ilustração nossa, 2018).

Implantada sobre um promontório rochoso a poente da praia da Conceição foi edificada
na década de 1870 a casa de veraneio do Duque de Loulé. Projetada por Luis Caetano
Pedro de d`Ávila, um dos primeiros arquitetos do século XIX que estudou em Paris, o
gosto pela arquitetura francesa está bem expresso, na volumetria paralelepipédica, no
andar de mansardas abertas com óculos e na cobertura com dois telhados piramidais.
Apesar das alterações e ampliações a que foi sujeita, desde a sua reconversão em hotel,
na década de 1980, ainda é possível identificar o gosto francês, junto das suas
congéneres de fruição e lazer à beira mar, mas com o enriquecimento heterogéneo da
arquitetura de veraneio, entre as propostas exóticas inglesas e as mais austeras dos
palácios franceses, que o próprio rei D. Luis I seguiu na requalificação do Palácio da
Cidadela.

Ilustração 20 – Casa António Lencastre de fronte da praia da
conceição. (Ilustração nossa, 2018).

Luís António Estefânia Cardoso

Ilustração 21 – Casa do Duque de Loulé, localizada a poente da
praia da conceição. (Ilustração nossa, 2018).
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Com grande destaque, na primeira linha da baía, encontramos três peças de arquitetura
de grande monumentalidade, que se tornaram ícones da aristocracia de Cascais. Os
dois primeiros construídos ainda no período monárquico, são o Chalet Palmela do
Duque de Palmela, projetado pelo arquiteto inglês Thomas Henry Wyatt, 55 com
construção da casa entre 1870-1874 por José Leandro Braga com colaboração do
arquiteto Miguel Evaristo. Em 1890, inicia-se a construção do Chalet Faial por ordem do
Marquês do Faial, Domingos de Sousa Holstein, 2.º duque de Palmela, com projeto de
José Luiz Monteiro56.
Magnífico exemplar e uma das mais admiráveis obras construídas em Cascais já em
plena república, é o Palacete Seixas, com características de palácio português
setecentista, implantado a nascente da praia da Ribeira, construído em 1920, com
projeto de Joaquim Norte Júnior,57 encomenda de Henrique Maufroy de Seixas, que o
doou, em 1945, à Capitania do Porto de Cascais.

55

Thomas Henry Wyatt (1807-1880) - Arquiteto de origem Inglesa, foi Presidente do Royal Institute of
British Architects. É notável a quantidade de obras públicas que assina, de recuperações, a alterações e a
obras novas. Vão desde catedrais, igrejas, hospitais, escolas, teatros, cemitérios e residências. Recebendo
a medalha de Ouro Real pela arquitetura
56
José Luiz Monteiro (1848-1942) – Nasceu em Lisboa, ingressou no ensino preparatório e no ensino
técnico-profissional da Real Academia das Belas Artes de Lisboa. Recebeu vários prémios na área da
arquitetura. Em 1879, obteve o diploma de arquiteto da École Nationale et Spéciale des Beaux Arts de
Paris, que coincidiu com a sua viagem de investigação por França, Mónaco, Itália, Suíça e Espanha, onde
fez vários apontamentos, aguarelas e estudos naturalistas sobre os cenários que visitou.
Destacou-se na sua qualidade de arquiteto, como expoente de uma época e de uma cultura, pela ação
multifacetada empreendida como professor da Escola de Belas Artes de Lisboa, como projetista, como
membro da Sociedade dos Arquitetos Portugueses e ainda como técnico municipal. A sua vida oscilou entre
a memória romântica novecentista e o ecletismo do século XX, tendo sido professor de gerações ecléticas
posteriores, de Álvaro Machado a Norte Júnior, até gerações de modernistas, de Carlos Ramos e Pardal
Monteiro a Cristino da Silva.
Como projetista, destacou-se essencialmente quer no projeto de moradias unifamiliares (chalets), quer em
edifícios públicos, verificando-se nas suas intervenções, o correto domínio dos mais variados sistemas
construtivos, desde a madeira ao ferro.
57
Joaquim Norte Júnior (1878-1962) – Foi um dos mais notáveis arquitetos no princípio do século XX.
Começou por ingressar, em 1891, no curso preparatório da Escola de Belas Artes de Lisboa, entrando
depois no curso de arquitetura civil, que é concluído em 1900. Durante este período, recebeu ensinamentos
da escola francesa, por parte do mestre Monteiro, o que o leva depois a partir para Paris, como bolseiro do
estado português, para frequentar a École des Beaux-Arts e o atelier de Pascal Amblart. Regressa a Lisboa,
é arquiteto da Casa de Bragança e autor de vários projetos. Recebeu sete prémios Valmor de arquitetura,
e duas menções honrosas, sendo o primeiro, a “Casa Malhoa”, casa e atelier do pintor José Malhoa, na
então, Avenida António José d`Avellar, atual Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. Esta obra, marca a
inauguração da sua notável participação na arquitetura das “Avenidas Novas”, onde assina vários projetos.
É autor de vários edifícios de habitação em Lisboa, mas também do Café Nicola, no Rossio, o Royal Cine,
na Graça e a pensão Tivoli, na avenida da Liberdade. E ainda, do Palace Hotel da Cúria, do Grande Hotel
do Monte Estoril, do Hotel Paris no Estoril e do Palácio Fialho, em Évora.
A sua obra, caracteriza-se por uma arquitetura que atravessa várias décadas, sendo a Arte Nova a sua
grande inspiração.
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Ilustração 22 - Casa Faial, construída em 1890, com projeto de
José Luiz Monteiro. (Ilustração nossa, 2017).

Ilustração 23 - Casa Palmela, construída entre 1870 e 1874, com
projeto de Thomas Henry Wyatt. (Ilustração nossa, 2017).

Ilustração 24 - Casa Seixas, implantada a nascente da praia da Ribeira, em Cascais, construída em 1920, com projeto de Joaquim Norte
Júnior. (Ilustração nossa, 2018).

No topo do monte Palmela com largas vistas sobre a baia de Cascais e o Estoril,
encontra-se o núcleo de casas de veraneio mais importantes do arquiteto Raul Lino,
conjunto classificado como Monumento de Interesse Público. Dele fazem parte a casa
Monsalvat, a primeira deste núcleo a ser construída, em 1901, nos terrenos da 3ª
Duquesa de Palmela, D. Maria Luísa Domingas Souza Holstein58 que custeou toda a
58

Maria Luísa Domingues Eugénia Ana Filomena Josefa Antónia Francisca Xavier Sales de Borja de
Assis Paula de Sousa Holstein Beck (1841-1909) – Extraordinária mulher, amante das artes e
financiadora de numerosos projetos artísticos. Dedicou-se à escultura, tendo sido discípula de Anatole
Calmels, dedicou-se também à cerâmica, no seu palácio do Rato, onde criou a Fábrica de Cerâmica do
Ratinho. Exerceu uma intensa atividade filantrópica, admirando o socialismo, que aproximava dos ideais
cristãos. Fundadora das Cozinhas Económicas, que serviam refeições por uma módica quantia, foi apoiante
de outras instituições e iniciativas, como o Hospital de S. Vicente de Paula, criado por sua mãe e destinado
a recolher e tratar crianças pobres, assim como a Assistência Nacional aos Tuberculosos, o Instituto de
Socorro a Náufragos ou mesmo a Liga Protetora dos Animais. Foi dama da rainha D. Maria Pia, camareiramor da rainha D. Amélia. Casou com António de Sampaio e Pina de Brederode.
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construção, tendo doado o terreno e a casa ao músico pianista Alexandre Rey Colaço.
Sem problemas de financiamento para uma casa desta dimensão, fizeram com que o
arquiteto Raul Lino pudesse pôr em prática todas as suas conceções ideológicas. Um
vasto portefólio com referências marroquinas enriquece as fachadas, com pormenores
de decoração dos beirados, nos azulejos e no uso do tijolo no interior e exterior, ao gosto
do músico nascido em Tânger. Dois anos depois, em 1903, é construída do outro lado
da rua, a casa Tânger para o artista plástico Jorge Colaço. Implanta-se num terreno em
declive, onde o arquiteto, com mestria, soube tirar partido, com a criação de corpos mais
pequenos, ajustados ao corpo principal com três pisos. Até se pode dizer que se ajustou
ao gosto de Raul Lino, pois facilitava a criação de elementos decorativos na ligação dos
vários corpos, como é o caso do alpendre. A decoração das fachadas não é tão rica
como a da casa Monsalvat, no entanto, é notável a banda de azulejos azuis com padrão
maioritariamente geométrico, em diálogo com os característicos duplos beirados. Por
fim, a fechar este magnifico núcleo de “casas marroquinas”, temos a casa Vitor Schalk,
projetada em 1915, com uma longa construção que só terminaria em 1924. Contrariando
os modelos anteriores é notória a falta de azulejos nas fachadas, mais austera na
decoração, mas com elementos que caracterizam a arquitetura de Raul Lino. A entrada
é protegida por uma cobertura cónica, gesto que faz lembrar a casa de Santa Maria, ou
as chaminés do Palácio Nacional de Sintra. Os vãos apresentam geometrias opostas,
retos na sua maioria, mas diferentes na fachada principal, com arcos de volta inteira,
em tijolo.
Ainda no Monte Estoril, na avenida Saboia, e na sequência da compra de vários lotes
de terreno por Jorge O`Neil, este, encomenda, em 1918, novo projeto a Raul Lino, a
Torre de São Patrício, um Palacete de tendência romântica tardia, com claustro interior
e uma torre neomedieval. A construção insere-se numa imagem romântica de novoriquismo, em que a vila de Cascais viveu durante os anos finais do século XIX e as
primeiras décadas do século XX. O edifício compõe-se de três corpos: a torre medieval,
a casa apalaçada e o claustro, que não fazia parte dos planos iniciais do arquiteto e foi
introduzido no decorrer da construção, como provam as plantas existentes. A torre de
quatro pisos construída totalmente em pedra aparelhada, tendo no piso inferior a capela
com nome de São Patrício, santo protetor da Irlanda, terra de Jorge O`Neil. A casa
adossada à torre possui três pisos, na composição da fachada destaca-se os vãos de
dupla e tripla arcada, com arcos em ferradura. O claustro é de dois pisos e marcado a
toda a volta por alto muro ameado, no centro uma fonte, ladeado por arcadas de volta
perfeita, com as paredes cobertas por painéis de azulejos setecentistas. Em 1942 a
casa foi vendida ao casal Henrique Mantero Belard, que ali viveu até 1974. Após a sua
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morte a casa foi doada em testamento à Camara Municipal de Cascais para aí ser
instalada uma casa-museu com o nome da sua mulher, Verdades de Faria, amante das
artes e da música, ficando a designar-se por Museu da Música Portuguesa-Casa
Verdades de Faria, classificado como Monumento de Interesse Público. Ali se reúne o
espólio do casal e de grandes figuras da cultura portuguesa, Michel Giacometti 59,
Fernando Lopes Graça60 e Álvaro Cassuto61.

Ilustração 25 - Casa Monsalvat no Monte Estoril, projeto do
arquiteto Raul Lino, em 1901. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 26 - Casa Tânger no Monte Estoril, projeto do arquiteto
Raul Lino, em 1903. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 27 - Casa Vitor Schalk no Monte Estoril, projeto do
arquiteto Raul Lino, em 1915. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 28 – Museu da Música Portuguesa-Casa Verdades
Faria, projeto do arquiteto Raul Lino, em 1918. (Ilustração nossa,
2018).

59

Michel Giacometti (1929-1990) – Etnólogo, nascido na Córsega, veio para Portugal em 1959, onde veio
a falecer. Dedicou-se à investigação da música popular.
60
Fernando Lopes Graça (1906-1994) – Nasceu em Tomar e faleceu na sua casa na Parede, em cascais,
é considerado um dos maiores maestros e compositores portugueses do século XX.
61
Álvaro Cassuto (1939-) - Nascido no Porto, é atualmente um dos mais conceituados maestros
portugueses. Estudou direção de orquestra com os mestres Pedro de Freitas Branco, Herber von Karajan,
Franco Ferrara e Obi Kapellmeister. Em 1969 foi o vencedor do galardão Koussevitzky, tido como o mais
importante prémio internacional para jovens maestros. Entre 1970 e 1992 dirigiu a Orquestra Sinfónica da
RDP, após o que fundou a Nova Filarmónica Portuguesa, em 1993. Entre 1993 e 1999 dirigiu ainda a
Orquestra Sinfónica Portuguesa e atualmente é o maestro titular da Orquestra do Algarve. Álvaro Cassuto
viveu 18 anos nos Estados Unidos, onde foi professor de música na Universidade da Califórnia e director
musical da Rhode Island Philharmonic e da National Orchestra of New York, antes de regressar
definitivamente a Portugal em 1986.
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Ilustração 29 – São vários os painéis de azulejo no jardim do
Museu da Música Portuguesa-Casa Verdades Faria, do arquiteto
Raul Lino, em 1918. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 30 – Porta Manuelina de acesso à capela. Museu da
Música Portuguesa-Casa Verdades Faria, do arquiteto Raul Lino,
em 1918. (Ilustração nossa, 2018).

Estas e outras magníficas obras de veraneio foram construídas em Cascais, umas mais
próximas do mar, as primeiras, e outras em volta da vila. Todas contribuirão para a
mudança na paisagem urbana e para o prestígio alcançado, que, naturalmente,
despertou a atenção de outros, com diferentes interesses. Em 1913, Fausto Cardoso de
Figueiredo62 comprou os terrenos para os projetos do Parque Estoril a José Viana que
dava o nome ao sítio que hoje conhecemos como Estoril. Com a compra destes
terrenos, onde incluía as já famosas águas termais, Fausto de Figueiredo viaja para
Paris e contrata o arquiteto Henri Martinet63, para o desenvolvimento de um ambicioso
projeto, onde incluía vários equipamentos coletivos para atividades de lazer, novas
termas, hotéis, casino, teatro, palácio dos desportos, espaços comerciais e um amplo
jardim virado para o mar, fazendo do Estoril um centro de turismo internacional.
O projeto abrandou um pouco com o surgimento da Primeira Grande Guerra, mas a 15
de agosto de 1926 é inaugurada em Cascais a primeira linha ferroviária elétrica do país.
No ano seguinte, seria a legalização e concessão do jogo, a verdadeira impulsionadora
62

Fausto Cardoso de Figueiredo (1880-1950) – Figura importante e incontornável no desenvolvimento
do Estoril, na freguesia do concelho de Cascais, no inicio do século XX. Nasceu no Baraçal, freguesia do
concelho de Celorico da Beira. Formou-se em Farmácias, exerceu a sua atividade profissional na farmácia
de Alberto Veiga, na Rua dos Retroseiros, em Lisboa, local onde conheceu José Ferreira do Amaral,
empresário com escritório no mesmo prédio. Interessa-se, pela política e ingressa no Partido Regenerador
Liberal. Representa, também, o abastado empresário na Assembleia Geral dos Obrigacionistas da
Companhia dos Caminhos-de-Ferro Portugueses, que lhe valeu, depois, o ingresso no Conselho de
Administração.
Casa-se com Clotilde Ferreira do Amaral, filha do empresário, fixando, então, residência no Monte Estoril,
junto à Quinta do Viana. O vasto pinhal inexplorado de Santo António do Estoril, muito próximo de uma
praia e de termas, servidas por uma estação de caminhos-de-ferro. É o local, onde, em 1914, Fausto de
Figueiredo e o seu cunhado, Augusto Carreira de Sousa, vai através da Figueiredo & Sousa, implementar
um ambicioso plano turístico, moderno, de dimensão e qualidade internacional. Previa a construção de três
hotéis, um novo estabelecimento termal, casino, teatro, palácio de desportos, espaços comerciais e galerias
cobertas, amplo jardim em frente ao mar e parque desportivo. É neste parque desportivo, e através da
sociedade Estoril Plage, que, em 1939, nasce o Grupo Desportivo Estoril-Praia.
Como republicano, em 1911, exerce funções de vice-presidente da Camara Municipal de Cascais e, em
1913, o cargo de Presidente.
63
Henri Martinet (1867-1936) – Arquiteto e urbanista francês, autor de vários planos de urbanismo, da
França à Bulgária e, em Portugal, no plano de Fausto Figueiredo para o Parque Estoril.
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do projeto. Com as necessárias condições legais e financeiras, deu-se a inauguração,
em 1930, do Palace Hotel, o atual Hotel Palácio, a primeira grande obra do plano
turístico com nível internacional. Nesse mesmo ano a estação do Estoril era
transformada no términus do Sud-Express, de modo a assegurar a ligação a Paris. No
ano seguinte, dá-se a abertura do Casino Estoril, com projeto do modernista Raoul
Jourde64, o mesmo autor do Hotel Palácio.

Ilustração 31 - Projeto do Casino Estoril, de Siva Júnior, 26-06-1918. (Silva Júnior, 1918).

O ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng.
Duarte Pacheco apercebe-se da importância deste plano no Estoril, e da profunda
remodelação da malha antiga da vila de Cascais. Com a contribuição do arquiteto Jorge
Segurado65 na Câmara Municipal de Cascais, deu-se então, a demolição de dois marcos
históricos no centro da vila, o Casino da Praia e o Mercado de Ferro e a reorganização
da malha urbana da vila.
É então, que, em 1933, Duarte Pacheco convida o urbanista Alfred Donat Agache66,
para fazer o Estudo Preliminar de Urbanização da zona de Lisboa a Estoril-Cascais.
64

Raoul Jourde (1889-1959) – Foi um arquiteto francês, autor de vários Casinos, em Le Touquet-ParisPlage casino De La Foret, Casino de Dieppe, destruído na segunda Guerra Mundial e Casino Estoril.
Também, com assinatura em vários hotéis, em França e em Portugal, no Hotel Palácio do Estoril. As suas
obras caracterizam-se por ser, em estilo Art Deco.
65
Jorge Segurado (1898 – 1990) foi um arquiteto português, pioneiro da arquitetura do modernismo em
Portugal na época do Estado Novo. Formou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa, marcado pelo
academismo neoclássico. Foi autor de projetos como é o exemplo do Liceu D. Filipa de Lencastre (1938) e
da habitação plurifamiliar no Bairro de Alvalade (1957), ambos em Lisboa. Internacionalmente, projetou os
Pavilhões de Portugal nas Feiras Internacionais de Nova Iorque e S. Francisco (1939), nos Estados Unidos
da América. Dedicou-se também à investigação de temas de história da arte e da arquitetura portuguesa
dos séculos XV, XVI, XX, tendo produzido algumas obras literárias e artísticas.
66
Alfred Donat Agache, (1875-1959) - Urbanista francês, formou-se na École Nationale des Beaux- Arts
de Paris. Foi um dos fundadores (1911) da Société Française des Architectes, Professor de Urbanismo no
College des Sciences Sociales (1913-14) e co-fundador da École Supérieure d´Art Publique onde ensinou
(1914-18). Participou no grupo Renaissance des Cités, criado em 1916 para a reconstrução das cidades
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Importância deste ambicioso plano que vem ordenar um vasto território é referenciado
por José Manuel Garcia Lamas no livro Morfologia Urbana e Desenho da Cidade,
quando diz:
[...] É, sem dúvida, o plano da Costa do Sol, mercê dos seus objetivos de criação de uma
zona turística internacional na Europa e mercê da atenção especial dada por Duarte
Pacheco, que terá tido a implementação mais completa e qualificada. E há que
reconhecer que, raras vezes, nos últimos cinquenta anos, se terá neste país ordenado
uma zona urbana de modo tão completo. Ainda hoje, o que de qualificado existe na Costa
do Sol data das propostas de Agache, primeiro, e de Etienne De Groer, depois. A
ressistematização do Parque Estoril aproxima-o dos jardins para a Ponta do Calabouço,
no Rio de Janeiro, projetados pelo mesmo Agache, segundo o esquema clássico de
alameda central ladeada por massas de árvores aproveitando o declive do terreno.
Esquema semelhante seria utilizado no Parque Eduardo VII, em 1944. Qualquer destes
exemplos são composições com forte identidade, dignas de nota entre os espaços
urbanos de qualidade construído nas últimas décadas!... (Lamas, 2011, p. 281)

Ilustração 32 - Plano de Alfred Agache para remodelação da
Linha de Cascais, S. João do Estoril e Estoril, em 1936.
(Figueiredo, 2010).

Ilustração 33 – Fotografia aérea do Parque Estoril, anos 30. Casino
ao fundo, jardim ladeado pelas arcadas com 1 piso, à direita do jardim
as Termas e o Hotel Palácio, no canto inferior direito o Palacete
Barros. (Leite, 2016).

destruídas na I Guerra. É o autor de diversos estudos: Comment Réconstruire nos Cités Détruites (1916),
Les Grandes Villes Modernes et leur Avenir (1917) e Nos Agglomerations Rurales: comment les Aménager
(1917).
Elaborou planos para Dunquerque (1912), Casablanca (1913), Creil (1925), Poitiers (1926), Istambul e para
diversas cidades brasileiras, destacando-se o plano do Rio de Janeiro, tendo publicado em 1930 "Cidade
do Rio de Janeiro: Remodelação, Extensão e Embelezamento”. Concorreu em 1911 ao Concurso para a
capital da Austrália (Camberra) tendo obtido o 3º lugar.
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Ilustração 34 - Parque do Casino Estoril, anos 50, ainda com as
arcadas originais de 1 piso. (Passaporte, 1950).

Ilustração 35 - Construção da Estrada Marginal, em 1940.
(Veloso, 2018).

A conceção de Agache determinava um projeto integrado à escala regional, marcado
por uma via panorâmica de fruição ao longo da costa, com início no Cais do Sodré até
Cascais, substituindo assim, a antiga e degradada “Estrada Real de Cascaes”.67
Com a conclusão da Estrada Marginal na década de 1940, importante via de
comunicação que aproxima Lisboa de Cascais e com o rápido crescimento das
localidades devido às migrações entretanto verificadas, houve necessidade de
requalificar, criar novos equipamentos, habitação e vias de circulação para o interior do
concelho.
Em pleno século XX os modelos tradicionalistas não se adequam às novas solicitações.
Tanto que, na década anterior à construção da Estrada Marginal, já os arquitetos
modernistas conseguem fazer prevalecer as suas propostas sobre os arquitetos
tradicionalistas, com a obra do Casino Estoril e com dois projetos de Adelino Nunes 68,
a estação telefónica em 1933 e o edifício dos correios em 1936, ambos no Estoril. São
o exemplo do gosto por este novo modelo, que terá sido promovido pelas instituições
que estiveram na génese do Parque Estoril.

67

Estrada Real de Cascaes - Designação dada à estrada por onde o Rei D. Luís I acompanhado da sua
corte, se deslocava de Lisboa até à vila de Cascais.
68
Adelino Nunes (1903-1948) - Arquiteto, da geração de Pardal Monteiro, Cassiano Branco e Cristino da
Silva. Foi funcionário dos CTT, onde, assina vários projetos durante as décadas de 30 e 40, sendo
praticamente o único arquiteto a projetar instalações de Correios, Telégrafos e Telefones no país. Dentro
da política de renovação dos equipamentos públicos empreendida pelo estado novo.
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Ilustração 36 - Correios do Estoril, com projeto de Adelino
Nunes, em 1936. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 37 – Estação telefónica do Estoril, com projeto de Adelino
Nunes, em 1933 (Ilustração nossa, 2018).

Outras obras e críticas aos modelos tradicionais se seguiram, como é o caso de Cristino
da Silva, que projeta um conjunto de duas moradias geminadas no Estoril, uma para
sua casa de férias e outra para rendimento. O conjunto localiza-se, na avenida General
Carmona, e é assinado em 1936, com o nome de Vale Florido. A volumetria expressa
uma nova linguagem arquitetónica, mais racionalista, com muita contenção e
sobriedade, com superfícies rebocadas lisas, vãos não guarnecidos, volumes simples
pintados a branco e cobertura em terraço.
Luiz Cristino da Silva, que sempre gostou da zona da Costa do Sol, defendia que só
uma nova tendência arquitetónica podia libertar a região de métodos tradicionalistas e
importados. O seu desagrado é publicado em 1927, na revista Arquitetura num artigo
intitulado “O Regionalismo e a Arquitectura”.
“Tomando o comboio elétrico da linha de Cascais, temos ocasião de vêr passar diante
dos nossos olhos milhares de casas de campo que, construídas em diversas épocas,
marcam bem a evolução por que a arquitectura rural portuguesa passou nestes últimos
anos. Tendo sido esta região escolhida de preferência pelos lisboetas para passar a
estação calmosa, bem depressa uma invasão formidável de duvidosos e ridículos chalets
suiços, importados através de catálogos anunciadores de chocolates, lhe destruiu a linda
costa e aniquilou a encantadora paisagem, que bem poderia rivalizar com a Rivière...a
grande falta duma avenida marginal e o criminoso abandono das Câmaras Municipais
em questões de estética, consentindo o corte de pinhais e da maior parte arborizada
dessa região, contribuíram para desvalorizar-lhe em 50% o seu valor artístico...A
adaptação da arquitetura à região não consta só da aplicação de elementos que dizem
ser portugueses: alpendres, beirados, vasos à janela, azulejos, etc...distribuídos ao
acaso pelas fachadas; não! Isso é arquitectura do bric-à-brac!” (Silva, 1927, p. 66-67)

Ainda neste contexto, de afirmação de uma nova linguagem arquitetónica, no Parque
Estoril, Cristino da Silva colabora num dos melhores projetos de arquitetura doméstica,
assinada por Porfírio Pardal Monteiro, o Casal de Monserrat, encomendado pelo
engenheiro Álvaro Pedro de Sousa. O trabalho inicia-se em 1929, com o projeto,
estendendo-se pela década seguinte. Em 1932 introduz profundas alterações no
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projeto. A casa e o jardim desenvolvem-se na encosta poente do parque, ajusta-se ao
declive e tira partido deste. São notáveis as várias esculturas executadas por Leopoldo
de Almeida, no jardim e nos baixos relevos na fachada da casa, com a entrada principal
em Art-Déco e os vitrais pintados na oficina de Ricardo Lione. As várias varandas e o
terraço que compõem a casa, demonstram uma clara intenção de tirar partido da
envolvente e aproximar o interior do exterior. Estes imóveis dão resposta a uma
alteração de gosto que passa a favorecer uma arquitetura mais funcional e com novas
conceções de espaço inspiradas em modelos internacionais.
É na praia do Estoril que convivem lado a lado duas obras de arquitetura distintas, no
traço e no tempo, encontram-se nos limites da praia o Chalet Barros, construído em
1896, sobre as ruinas do antigo forte de Santo António da Assubida do Estoril, Palacete
projetado pelo arquiteto Cezane Lanz, para João Martins de Barros, representante de
uma arquitetura de veraneio; e a piscina do Tamariz construída em 1954, pela
Sociedade Estoril Sol, com assinatura do arquiteto Manuel Tainha69, de arquitetura
lúdica e de lazer. Apesar das diferentes tipologias, ambas tiram partido da sua
localização e do ambiente envolvente, onde o mar e o sol são os elementos principais
para a sua existência.

69

Manuel Tainha (1922-2012) – Nasceu em Paço de Arcos, diplomou-se em arquitetura, em 1950, pela
Escola Superior de Belas Artes de Lisboa com 19 valores. Trabalhou com Carlos Ramos na Câmara
Municipal de Lisboa, até 1954. Desde 1959 foi membro da The Architectural Association de Londres. Foi
autor de uma vasta obra, com grande relevância na Arquitetura Portuguesa, onde se destaca a Pousada
de Santa Barbara, em Oliveira do Hospital (1955-71), a Escola Agro-Indústrial de Grândola (1959-63), a
Escola de Regentes Agrícolas de Évora (1960-66), ou as Torres dos Olivais, em Lisboa (1961-67). A sua
obra amplamente reconhecida, recebeu entre outros o prémio AICA (1990), o prémio Valmor (1991) e o
prémio Nacional de Arquitetura, em 1993. Entre os muitos cargos que desempenhou, dedicou grande parte
da sua vida ao Ensino da arquitetura.
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Ilustração 38 – Chalet Barros ao fundo da praia do Estoril, construído em 1896 com projeto do arquiteto Cezane Lanz. (Ilustração nossa,
2018).

É nas décadas de quarenta e cinquenta que se inicia um novo ciclo de requalificação e
desenvolvimento urbanístico no concelho, numa primeira fase, de iniciativa estatal, na
área dos serviços, equipamentos públicos e habitação social, seguindo-se os privados
no turismo e na habitação sendo a unifamiliar a que mais de adequa aos planos
camarários. Na Parede já funcionava desde 1934 o Rádio Clube Português, da autoria
do arquiteto Vasco Lacerda Marques70, em colaboração com o seu pai Tertuliano
Lacerda Marques71 que tanto apreciara a arquitetura dos Estoris. Na Vila, a abertura,
em 1941, do Hospital Condes de Castro Guimarães, em 1950, o edifício da Guarda
Fiscal e da Lota, em 1952. No mesmo ano o Mercado Municipal de Cascais, com projeto
de Alberto Cruz, autor do Hotel Baía e do Hotel Cidadela inaugurados em 1962 e 1966,
respetivamente.
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Vasco Lacerda Marques (1907-1972) – Foi um arquiteto português, sendo autor e coautor em obras
relevantes na arquitetura do Estado Novo, nomeadamente no edifício do Rádio Clube Português, o Hotel
de Turismo de Abrantes, construído em apenas dez meses, sendo um dos mais modernos do país na altura,
o Hotel Astória e o Balneário Termal, em Monfortinho, dentro do chamado estilo arquitetónico das Beiras.
Foi coautor, juntamente com Conttinelli Telmo no plano para o jardim da Praça do Império, aquando da
exposição do Mundo Português, em 1940.
71
Tertuliano Lacerda Marques (1883-1942) - Arquiteto diplomado pela Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa, dedicou-se também à pintura de aguarela e à miniatura. É o autor dos edifícios Chiado Terrasse,
do Banco Nacional Ultramarino, e do palacete Alfredo da Silva, no Monte Estoril. Em 1924 constitui uma
equipa com Cristino da Silva e Carlos Ramos que pretendia desenvolver obras "nacionais modernizadas",
entre as quais os hospitais das misericórdias de Vila Franca de Xira e de Arraiolos; diversas moradias em
Lisboa e em Cabo Verde.
Em 1934 foi coautor com o seu filho Vasco Lacerda Marques, do edifício Rádio Clube Português.
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Ilustração 39 – Mercado de Cascais aberto em 1952, com projeto do arquiteto Alberto Cruz. (Real Villa de Cascaes, 2017).

A abertura de novas vias de ligação ao interior do concelho permitiu, numa parceria que
envolveu várias instituições, construir, em 1946, o Bairro Marechal Carmona, o Bairro
dos Pescadores, em 1947, mas também, as condições necessárias para o
desenvolvimento do plano governamental de construção de Bairros da Federação de
Caixas de Previdência72, em 1958, o Bairro da Torre e o Bairro da Parede com projeto
de Ruy Jervis D`Athouguia, inaugurado em 1964.
O Parque Municipal de Cascais, inaugurado em 1940, espaço verde que resulta da
junção dos jardins do Palácio Condes Castro Guimarães com parte da propriedade do
Visconde da Gandarinha, sendo a sobrante sujeita a uma operação de loteamento, na
qual o arquiteto Ruy D`Athouguia vai assinar várias obras. Neste vasto território do
concelho de Cascais que vai de Carcavelos ao Guincho, em particular junto ao litoral,
onde o sol e o mar são a fonte das principais encomendas, Ruy D`Athouguia não está
só; com ele, nesta época, estão alguns dos mais notáveis arquitetos modernistas, que
deixam uma arquitetura que vem valorizar ainda mais o concelho de Cascais.

72

Bairros da Federação de Caixas de Previdência - Organismo semipúblico que promoveu habitação
em Portugal, de tipologia económica. Surge em 1946 na sequência do Decreto-Lei n.º 35 611, de 25 de
Abril de 1946, permitindo as instituições de previdência social (...) cooperar na resolução do problema da
habitação através da aplicação de valores em: Casas económicas (...); Casas de Renda Económica73,
sendo estas casas atribuídas aos respetivos benificiários ou sócios das instituições de previdência.
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Muitas dessas obras encontram-se em zonas pouco frequentadas pelas objetivas dos
turistas, pouco visíveis pelo exterior do lote, quase passam despercebidas, pela
camuflagem da vegetação ou dos muros. Três nomes, três gerações, três projetos de
arquitetura doméstica: em Carcavelos, de Keil do Amaral73 no gaveto da rua Gonçalves
Crespo com a rua José de Melo Pereira de Vasconcelos; perto da Boca do Inferno na
bifurcação da avenida da República com a avenida Rei Humberto II de Itália, a casa
Valadas Fernandes do arquiteto Francisco da Conceição Silva74; no Bairro do Rosário
na avenida Gaspar Corte Real a casa de Vítor Figueiredo75.
Francisco Keil do Amaral projeta, no ano de 1947, em Carcavelos uma casa para
habitação permanente, num lote de gaveto de dimensões generosas, confronta com a
via pública a norte e a nascente, sendo a norte o lado maior do lote. Tratando-se de uma
zona onde o vento marca presença assídua, Keil do Amaral soube resolver esta questão
com mestria, ao implantar a casa nos limites permitidos do lote, acompanhando a via
pública no lado norte e sul. Desta maneira consegue mais espaço para jardim no lado
sul com todos os proveitos que advêm daí, mas também, uma barreira aos ventos
dominantes de norte. A casa desenvolve-se em três pisos, o acesso principal ao piso
nobre da casa dá-se através de seis degraus, que assim colocam todo este piso a uma
cota superior ao jardim, como um pódio, solução que permite na cave ter janelas a norte
e sul, com um franco arejamento e luminosidade do espaço.

73

Francisco Keil do Amaral (1910-1975 - Nasceu em Lisboa. Formado pela Escola Superior de BelasArtes de Lisboa, foi, durante anos, arquiteto-urbanista da Câmara Municipal de Lisboa, dedicando-se,
sobretudo, à criação e renovação de parques e jardins, em especial em Monsanto e no Campo Grande.
Entre os edifícios, cuja traça lhe pertence, são de mencionar os dos aeroportos de Lisboa e Luanda, bem
como o da União Elétrica Portuguesa, em Almada. Foi galardoado com a medalha de ouro da Exposição
Internacional de Paris, em 1937, e com o prémio municipal de arquitetura. Publicou ainda as obras "A
Arquitetura e a Vida", "A Moderna Arquitetura Holandesa", e "O Problema da Habitação".
74
Francisco da Conceição Silva (1922-1982) – Nasceu em Lisboa. Formou-se na Escola de Belas Artes
de Lisboa, em 1949. Trabalhou com Adelino Nunes e na Federação das Caixas de Previdência. Foi
empresário, dedicou-se ao desenho de mobiliário, expõe as suas obras juntamente com Júlio Pomar. Assina
várias obras, desde moradias, hotéis, espaços comerciais, planos de urbanização para Évora, <loures,
Portimão e Troia. Em 1975 parte, para o Brasil, onde veio a falecer, em 1982.
75
Vítor Figueiredo (1929-2004) - Nasce na Figueira da Foz, licenciou-se em arquitetura na Escola Superior
de Belas Artes do Porto, em 1960. Trabalha em atelier próprio em Lisboa desde 1965. Durante as décadas
de 60 e 70, dedica a sua atividade ao projeto de habitação coletiva de custos controlados, em colaboração
com as autarquias de Lisboa e Setúbal, com a Federação das Caixas de Previdência – Habitações
Económicas (HE-FCP) e com o Instituto Nacional da Habitação (INH). Foi galardoado com o Prémio da
Associação Portuguesa dos Críticos de Arte em 1986, com o Prémio dos Programas Habitacionais de
Setúbal em 1989 e com o Prémio Secil em 1998. Para além da atividade de projeto deu aulas no
Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e na Universidade Autónoma de Lisboa.
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Ilustração 40 - Planta do piso térreo. Projeto da casa em Carcavelos de Keil do Amaral, em 1947. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 41 - Alçado Nascente.
Casa em Carcavelos de Keil do
Amaral, em 1947. (Ilustração
nossa,2018).

Ilustração 42 – Alçado Norte. Casa em Carcavelos de Keil
do Amaral, em 1947. (Ilustração nossa,2018).

Ilustração 43 - Lareira da sala de
refeições. Casa em Carcavelos
de Keil do Amaral, em 1947.
(Ilustração nossa,2018).

Ao entrarmos em casa encontramos um generoso espaço de receção e distribuição das
áreas; a madeira maciça marca presença, no pavimento e na escada. A partir deste
espaço adivinham-se duas áreas distintas, uma de trabalho, com duas salas e um
alpendre aberto ao jardim, a outra com sala de estar e sala de refeições, separadas por
uma lareira que funciona para os dois lados, no fundo das salas encontra-se a cozinha,
por onde se pode aceder diretamente à cave, onde se encontra os restantes serviços e
os aposentos dos criados. Interessante o espaço que forma o corredor entre a entrada
e a cozinha, que funciona como espaço de proteção entre a parede a norte, mais fria e
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as salas a sul, mais quentes, mas também marcado pelo ritmo das colunas e das janelas
com uma luz tranquila. No primeiro andar estão os quartos que dão para uma varanda
que se estende por todo o piso, com vista sobre o jardim. Nas fachadas a pedra marca
presença no embasamento e nos vãos bem trabalhados, com pormenores que mostram
uma clara preocupação com a entrada de luz, no entanto, os vãos não rasgam paredes,
nem as paredes se soltam da estrutura, há uma certa contenção à arquitetura
modernista, especialmente na estrutura, continua a ver-se a estrutura que compõe os
vãos, os peitoris e as vergas. Na fachada norte Keil do Amaral inova ao usar o tijolo de
vidro, outro elemento que reforça a preocupação com a luz, mas não só, os dois tijolos
a par rasgam a parede de baixo a cima, até ao encontro com a cobertura e por aí
continua até ao fim da parede, separando desta maneira o plano de parede da
cobertura. No jardim o espelho de água e uma sereia em pedra animam o exterior.
Francisco Keil do Amaral manifesta nesta obra de 1947, uma aproximação aos
princípios do Movimento Moderno, mas ainda assim, de uma maneira muito contida e
longe do radicalismo que outros da geração seguinte vêm demonstrar.
É o caso de Conceição Silva, doze anos mais novo, pertence a uma geração que vem
defender modelos mais próximos de uma arquitetura internacional. Não defende uma
arquitetura radical Corbusiana, mas antes, numa arquitetura inspirada nos modelos de
Frank Lloyd Wright ou Neutra. Ainda como aluno de arquitetura, punha em causa os
modelos de ensino, que levou a uma relação muito difícil com o seu professor Cristino
da Silva, tendo obtido o diploma de arquiteto dois anos após a construção da casa de
Carcavelos, em 1949. Até à construção da casa Valadas Fernandes, em 1968, decorrem
mais de 20 anos, tempo suficiente para amadurecer ideias e novos conceitos. Quando
a construção para a casa do engenheiro Valadas Fernandes se inicia o sítio é
praticamente inóspito, entre a Boca do Inferno e o miradouro da Guia; dali até ao
Guincho poucas construções existiam, só um vasto manto de pinheiros bravos, junto às
arribas, onde as árvores se torcem devido à ação do vento. O lote encontra-se,
certamente, no ponto mais alto, entre a vila de Cascais e o Guincho, com uma vista de
180 graus sobre o mar. No entanto, enquanto para outros, aquilo que seria um ponto de
partida para as suas ideias, Conceição Silva não entendeu assim. O lugar está
demasiado exposto às intempéries de sudoeste e, há que proteger a casa, então, a
solução encontrada foi revestir as paredes com blocos de pedra bem aparelhada,
resultado da opção construtiva, o que faz com que, hoje, passados quase cinquenta
anos da construção, a casa continue na sua essência atemporal. Num terreno muito
agreste coberto por gravilha, os panos de parede elevam-se de modo a esconder o
beirado. Os alçados são muito depurados, sem ornamentações, pontualmente alguns
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elementos em madeira fazem ligação entre os vários corpos, com um piso e cobertura
inclinada. Existe um corpo a sul da casa, com um pequeno terraço, sendo o acesso por
uma escada exterior, no mesmo material, a pedra, que funciona como miradouro, o
único ponto de contacto visual com o exterior do lote. São várias as semelhanças com
a casa Kaufmann de Neutra, a natureza do lugar, o uso da pedra e da madeira, mas
também um facto curioso, os vários catos que ocupam o terreno compreendido entre a
estrada e o portão poente, permanecem ali desde a construção, reforçando a ideia de
um terreno desértico.

Ilustração 44 - Vista aérea da casa Valadas Fernandes. Projeto de Francisco da Conceição Silva, em 1968. ([Adaptado a partir de:]
Microsoft Corporation, 2018a).

Ilustração 45 – Alçado poente da casa Valadas
Fernandes. Projeto de Francisco da Conceição Silva, em
1968. (Cascais. Câmara Municipal, 2012).

Ilustração 46 – Cobertura de estacionamento e ingresso na casa Valadas
Fernandes Projeto de Francisco da Conceição Silva, em 1968. (Cascais.
Câmara Municipal, 2012).

O lote de terreno no Bairro do Rosário onde, em 1970, por encomenda do engenheiro
José Mota Maia, Vítor Figueiredo assina uma das poucas casas de habitação unifamiliar
que faz em Cascais, localiza-se num gaveto de características muito especificas, com
uma cota inferior à rua, de onde as vistas não são particularmente interessantes:
algumas casas a nascente do lote, para poente, desenvolvendo-se um pinhal, espaço
onde o arquiteto previa que, num futuro próximo, fosse ocupado por construções de

Luís António Estefânia Cardoso

73

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

maior densidade. Nesta linha de pensamento, Vítor Figueiredo optou por uma solução
introvertida e centrípeta, de defesa em relação a um meio ambiente que se adivinhava
pouco interessante. A casa, de um só piso, desenvolve-se a partir de um pátio central,
espaço orientador e distribuidor dos quatro volumes que compõem a casa, bem visíveis
na planta de cobertura. A ocupação e a densidade da construção no lote resultam da
opção de um só piso, os poucos espaços envolventes ou livres, não são sobrantes, mas
sim, como prolongamento do espaço habitado. O programa era simples, apenas uma
casa de férias e de fins de semana, o que foi determinante na organização interna, mas,
também, no desenho dos muros de geometria orgânica, onde se incorporam floreiras,
são um sinal de clara intenção de dar ao exterior da casa, interior do lote, aquilo que a
paisagem envolvente ao lote nunca poderia dar.

Ilustração 47 – Vista aérea da casa projetada no Bairro do Rosário por
Vítor Figueiredo, em 1970. (Microsoft Corporation, 2018b).

Ilustração 48 – Exterior do lote, a vegetação oculta por
completo a casa. Projeto de Vítor Figueiredo, em 1970.
(Ilustração nossa, 2018).

Hoje a paisagem arquitetónica compreendida entre o Cais do Sodré e Cascais revela
as diferentes manifestações urbanísticas e arquitetónicas produzidas ao longo do
tempo. Começa no magnifico edifício de Pardal Monteiro, a estação ferroviária do Caís
do Sodré, passando por Belém, onde convivem lado a lado um vasto património com
séculos de diferença, passando por Caxias, Oeiras ou Carcavelos de habitação
unifamiliar e coletiva, equipamentos industriais e estruturas militares, até chegarmos ao
Estoril onde se juntam com o jardim, palacetes e hotéis, numa nítida aproximação ao
modernismo, do casino, da estação de comboios e dos correios, aqui com uma
afirmação plena, de uma nova arquitetura. Por fim, ao chegarmos a Cascais os
palacetes de veraneio ocupam um lugar de destaque na paisagem, muitas vezes
ofuscados por construções de arquitetura duvidosa. Com a chegada da corte a Cascais
a paisagem alterou-se, os recursos utilizados para satisfazer as suas necessidades no
meio ambiente vieram alterar a paisagem, inserindo nestes objetos que caracterizam
uma presença social e cultural. Também Ruy D`Athouguia se sentiu contagiado e vem
morar para Cascais, passa longos minutos na praia, é ali que ele gosta de estar, onde
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chegou a ser procurado para novos trabalhos, que foram, certamente, inspiradores e,
isso deu-lhe tranquilidade e tempo, esse grande construtor de ideias, o necessário para
assinar em Cascais várias e marcantes obras do Movimento Moderno.
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Apresenta-se de forma ilustrativa o roteiro que vai de Cascais, Monte Estoril, Estoril,
Parede até Carcavelos, com algumas das obras mais significativas que vão desde a
Arquitetura de Veraneio até ao Modernismo76.

76

([Adaptado a partir de:] Cascais. Câmara Municipal, 2018).
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4. ARQUITETOS ESTRUTURANTES NA OBRA DE RUY JERVIS D`ATHOUGUIA
4.1. CARLOS JOÃO CHAMBERS RAMOS
Arquiteto do primeiro modernismo português, Carlos Ramos está entre as figuras que
mais contribuíram para a construção da imagem arquitetónica do Estado Novo, seja no
exercício da sua atividade de arquiteto, ou como professor catedrático. A quantidade e
qualidade de obras públicas construídas, atesta a aceitação das suas propostas. Para
este facto muito contribui os ascendentes; nasce no Porto em 1897 e, cresce no seio de
uma família culta, filho e neto de professores catedráticos, permite-lhe um amplo
convívio com figuras da elite e da cultura portuguesa. Conheceu e criou amizades com
vários artistas, como Almada Negreiros, Mário Eloy e Eduardo Viana. Conhece Ventura
Terra e interessa-se por arquitetura, o que o leva a ingressar, em 1915, no Curso de
Arquitetura Civil, com os amigos Conttinelli Telmo, Paulino Montez e Leitão de Barros.
Diplomou-se pela Escola de Belas Artes de Lisboa (EBAL), em 1921, onde teve como
colegas Cristino da Silva, Pardal Monteiro e Carlos Rebelo de Andrade. Terminado o
curso vai trabalhar no atelier do seu amigo Ventura Terra, e mais tarde no de Raul Lino.
Começou a sua carreira de professor no ensino primário particular, enquanto terminava
o curso na EBAL, e seguidamente do ensino liceal, no liceu Pedro Nunes, em
matemática e desenho. Em 1933, Carlos Ramos concorre a professor de arquitetura da
Escola de Belas Artes de Lisboa, a par de Cristino da Silva (que ganhou o concurso),
de Cassiano Branco e de Paulino Montez. Para isso elabora um conjunto de desenhos,
plantas, alçados e cortes, com o título de Academia Nacional de Belas Artes. O resultado
deste concurso para professor de arquitetura, em 1933, da Escola de Lisboa, teve assim
significados profundos e duradouros para as escolas de arquitetura do Porto e Lisboa,
quanto às características e significado do seu ensino, ao longo das sequentes gerações.
Carlos Ramos inicia a sua atividade de docente na Escola Superior de Belas Artes do
Porto, em 1940, já a escola de Lisboa tinha ficado com Cristino da Silva, como o seu
grande timoneiro até aos anos de 1960. Este dificultou ao máximo, numa postura
autoritária, a penetração do ideário moderno internacional, gerando conflitos com os
mais talentosos, (ex. Manuel Tainha) e até fugas de alunos para o Porto, como é o caso
de Ruy D`Athouguia.
O momento histórico assinalado pelo concurso académico disputado entre Carlos
Ramos e Cristino da Silva, em 1933, vai marcar profundamente o futuro das duas
escolas e de todo o ensino da arquitetura em Portugal ao longo do século XX. Enquanto
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o ensino da escola de Lisboa estagna ou mesmo regride gradualmente, no Porto ele
evolui naturalmente. Veja-se a opinião de Manuel Tainha sobre o tema:
“[...] no Porto as coisas seguem um curso diferente. Após um período de perplexidade
(como não?) a escola de Belas Artes abre-se progressivamente às novas ideias, sem
escândalo nem ultraje. Como é que isto se explica? Quais as causas desta diferença,
acontecia num mesmo tempo político e cultural do país? A meu ver as causas possíveis
são, entre outras, naturalmente:
- A forte tradição liberal da cidade, reforçada por um antigo, vigoroso espírito de
resistência à hegemonia da capital: o proverbial bairrismo do Porto;
- A sua distância relativamente à sede do poder político (Lisboa): o braço da repressão
é (ainda) curto;
- O peso de uma geração de arquitetos convertida ao Movimento Moderno, senão “in
toto”, pelo menos na sua estética;
- A designação de Carlos Ramos para a direção da Escola: ele próprio um espírito liberal
e modernista;
- Compromisso histórico criado pelo êxodo dos insurgentes de Lisboa para a Escola do
Porto, onde são recebidos de braços abertos;
- Por fim, o orgulho e desvelo com que a Cidade resguarda as suas instituições, a que
naturalmente não escapa a Escola de Belas Artes. A própria Escola orgulha-se da sua
Cidade, ao ponto de se criar entre ambas uma singular identidade de destinos. Coisa
que em momento nenhum acontecerá em Lisboa. A Escola do Porto viverá os seus anos
de ouro.” (Tainha, 2003, p. 40-41)

Ilustração 49 – Carlos Ramos no atelier - finais dos anos 40. (Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, 2016).
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A sua dedicação ao ensino, onde criou um renovado e renovador sistema de ensino de
arquitetura, mais aberto à modernidade, pois entendia que o ensino da arquitetura não
se limitava à sala de aulas, vem promover uma série de atividades extracurriculares que
procuram fazer da escola um espaço cultural, com exposição de trabalhos de alunos,
mas também, aos professores de arquitetura, escultura e pintura, cursos de verão,
viagens, debates e ciclos de conferência. Este modo de atuar, a proximidade e relação
de amizade que mantinha com alunos e ex-alunos, viria a ser responsável, em grande
medida, pela importância e afirmação das gerações subsequentes de arquitetos da
chamada “Escola do Porto”, como Mário Bonito, João Andresen, Arnaldo Araújo,
Fernando Távora, Alcino Soutinho e Siza Vieira.
A par do ensino da arquitetura, também a sua vasta obra construída um pouco por todo
o país, foi exemplar, motivadora, e uma referência para aqueles que agora são seus
colegas de profissão. São obras de grande qualidade arquitetónica, no entanto, não
servem de colagem para as futuras gerações, os novos arquitetos vêm expressar uma
maior liberdade conceptual, menos contida e mais próxima da arquitetura internacional,
como é o caso de João Andressen, Siza Vieira ou Ruy D`Athouguia. Houve uma razão
para isto acontecer, eram tempos difíceis, é possível, mas é evidente a separação entre
a prática e o teórico, ou seja, entre as obras do arquiteto e aquilo que o professor ensina.

Ilustração 50 – Edifício da agência Havas,
em Lisboa. Projeto de Carlos Chambers
Ramos, em 1922, Kurt Pinto, anos 40
(Lisboa. Câmara Municipal, 2018).
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Ilustração 51 – Instituto Pasteur de Lisboa. Projeto de Carlos Chambers Ramos, em
1958. (Leite, 2010).
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4.2. LE CORBUSIER
Charles-Édouard Jeanneret nasce a 6 de outubro de 1887 em Chaux-de-Fonds, na
Suíça, o seu pai era esmaltador de caixas de relógio e alpinista, a sua mãe era pianista
amadora. Com quinze anos entra para a Escola de Artes Decorativas em La Chaux-deFonds, e três anos depois na Escola Superior de Charles L`Eplattenier, onde adquire
formação em pintura e arquitetura. Depois de concluir os estudos viaja primeiro por Itália
na companhia do escultor Léon Perrin, e depois em Viena onde passa seis meses. Em
1908 entra na firma de Auguste Perret, onde trabalha durante catorze meses, tempo
suficiente para adquirir o gosto pelo uso do betão armado aparente. Em 1910 viaja para
a Alemanha, para estudar na Escola de Artes Decorativas, ao mesmo tempo que
trabalha no estúdio de Peter Behrens. Faz várias viagens incluindo ao Oriente, desenha
conjuntos de mobiliário, faz publicações e exposições das suas obras, funda a revista
L`Esprit Nouveau e escolhe assinar com o pseudónimo “Le Corbusier”.
Quando nasce Ruy D`Athouguia, em 1917, Le Corbusier tinha trinta anos de idade e
perto de dez anos de carreira como arquiteto. Nesse ano, Le Corbusier fixa-se em Paris
e funda a Société des Applications du Béton Armé (SABA), desenha os matadouros em
Challuy e Garshisy, e ainda uma cidade operária em Saint-Nicolas d`Aliermont, todos
em França. Constrói uma torre de água em Pondensac, Gironda, no sudoeste de França
e abre o seu estúdio, onde vem a desenvolver trabalhos que vão romper com a
arquitetura tradicional. Em 1927, anuncia em Estugarda a convite do Deutscher
Werkbund77 os seus cinco pontos para uma Nova Arquitetura. Quando Le Corbusier se
prepara para anunciar as suas ideias, está bem seguro daquilo que propõe, pois já os
tinha experimentado em projetos com sucesso. Curiosa esta atitude e confiança no
trabalho que desenvolveu, situação semelhante vai acontecer com Ruy D`Athouguia,
sobre o I Congresso Nacional de Arquitetura, em 1948, quando este entendeu, que os
princípios para um novo modelo arquitetónico que saíram do congresso, não o,
influência diretamente, porque já os praticava nos projetos.
Foi, de 1923 a 1928, quando projeta uma série de casas, onde experimenta uma nova
linguagem arquitetónica e rompe com a anterior linguagem tradicionalista da casa e do
lar. Começa com a casa La Roche-Jeanneret, localizada num bairro burguês de Paris,
mas com um ambiente de aldeia, onde as fachadas acabam por ganhar maior destaque
face à envolvente tradicionalista, a substituição das janelas nas paredes por grandes
77

Deutscher Werkbund – Traduzido em português é a Associação de Artistas, Artesãos e publicitários
fundado em Munique. O seu objetivo era melhorar o trabalho profissional mediante a educação e a
propaganda, através da ação conjunta da arte da indústria e do artesanato.
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superfícies de vidro e o corpo da galeria de pinturas solto do solo suportado por
elegantes pilares. No entanto, apesar do seu exterior revelar uma nova arquitetura é no
interior que Le Corbusier introduz um percurso encadeado de vistas que se vão
desenrolando nos diferentes pisos da casa. Começa quando se sobe as escadas a partir
da entrada e no patamar intermédio se descobre a vista sobre a sala, ou quando, a partir
da galeria de pintura se sobe por uma rampa de acesso à cobertura. Assim, apresenta
um novo conceito de percurso ou passeio arquitetural.
A sua preocupação em mostrar uma nova arquitetura não se ficava por pilotis,
coberturas planas, vidros em vez de alvenaria ou espaços internos abertos com pontos
focais. A reflexão sobre o espaço doméstico e a paisagem ganham uma nova
preocupação nos projetos de Le Corbusier. É o caso da Villa Le Lac, em 1923,
construída nas margens do lago Léman, em Corseaux. Esta casa de reduzidas
dimensões, de um só piso, com cobertura plana que se implanta junto da margem num
diálogo de reflexos espelhados em águas calmas. Revestida de branco, com uma só
janela de grandes dimensões que rasga toda a fachada virada para o lago. Os dois
quartos e a sala distribuem-se ao longo da casa de forma que o observador no seu
percurso interno nunca perde o contacto visual com o exterior. A luz ora refletida pela
água ora refletida pelas paredes brancas pressupõe uma claridade interior homogenia.

Ilustração 52 – Perspetiva interior com vista sobre o lago. Desenho a lápis de cor. Projeto de Le Corbusier, da Villa Le Lac, em 1923.
(Fondation Le Corbusier, 2013).
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Obras de outra dimensão são experimentadas por Le Corbusier, no âmbito social, com
custos controlados. A convite do industrial Henri Frugés constrói, em 1924, o bairro
moderno na região de Bordéus, em Pessac. Trata-se de um quarteirão onde são
contruídos um vasto conjunto de edifícios de diferentes tipologias. Aqui encontra o local
e dimensão certa para pôr em prática casas que já vinha estudando há algum tempo.
Alguns edifícios mais altos destacam-se neste quarteirão, não só pela sua volumetria,
pouco usual nesta época, mas também, por novos conceitos de habitar, é o caso da
escada exterior na fachada com acesso à cobertura, onde ganha visibilidade e reforça
a ideia de continuidade do espaço habitável e na relação com a envolvente. Os edifícios
mais baixos são construídos num conceito de arquitetura que explora o cheio, o vazio e
o que cada um deles pode oferecer, mas também por se tratar de um novo sistema
construtivo como resposta a um problema social, pois o novo sistema estrutural
designado por “Dom-ino” possibilitava a rápida construção de casas em série, muito
necessárias depois do inicio da guerra, em 1914.
Idêntico método construtivo é utilizado no pavilhão apelidado de L`Espirit Nouveau,
construído para a exposição de Artes Decorativas Industriais e Modernas de Paris,
inaugurado em julho de 1925. Além da sua rapidez construtiva, importante para o
evento, mas também, em concentrar muitos dos princípios defendidos por Corbusier.
Ele evoca a indústria automóvel e diz que: “a casa é uma máquina de habitar”, inclui
uma habitação mobilada com acesso a um pequeno terraço ajardinado onde respeita a
pré-existência de uma árvore, permitindo que a copa cresça acima da cobertura, através
de uma abertura na laje. Idêntico gesto de respeito pela identidade do lugar
encontramos anos mais tarde na casa Sande e Castro, quando Ruy Athouguia decide
manter os pinheiros na entrada da casa. A presença dos pinheiros não foram um
obstáculo conceptual difícil de resolver, mas sim um contributo para a afirmação dos
novos modelos arquitetónicos junto da sociedade.

Ilustração 53 - Pavilhão “L’Espirit Nouveau” construído para a
exposição de Artes Decorativas Industriais e Modernas de Paris,
em 1925. (Fundation Le Corbusier, 2018b).
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Ilustração 54 – Ingresso na casa Sande e Castro pelo lado sul.
Projeto de Ruy D`Athouguia, 1954. (Moura, 2015).
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A grande oportunidade de apresentar as suas ideias para uma Nova Arquitetura surge
em Estugarda aquando da exposição organizada em 1927 pelo Deutscher Werkbund,
cujos efeitos mudaram a história da arquitetura. Nesta exposição que junta arte e
indústria tem como tema “A Residência”, dela fazem parte ilustres convidados como
Mies van der Rohe, Walter Gropius e Peter Behrens entre outros. Le Corbusier e Pierre
Jeanneret constroem uma casa geminada com soluções para alojamento de renda
baixa. A casa revela novas ideias que decorrem na utilização da estrutura em betão
armado que permite a libertação da fachada, bem visível no corpo do piso superior com
uma grande janela a todo o comprimento da fachada, apoiada em esbeltos pilotis
metálicos. A cobertura em terraço é mais um espaço de fruição. Princípios conceptuais
que Athouguia acompanhou e materializou em várias casas, como a casa de José
batista Fernandes em Linda-a-Velha, 1959.

Ilustração 55 - Casa Weissenhof-Siedlung,
construída para a exposição de Estugarda por Le
Corbusier e Pierre Jeanneret, em 1927.
(Fondation Le Corbusier, 2018c).

Ilustração 56 - Perspetiva da Casa de José Baptista Fernandes com destaque
para os pilotis. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, em1959. (Athouguia, 1959).

Após o sucesso da exposição de Estugarda onde consegue afirmar as suas ideias,
surgem de imediato várias oportunidades, que o levam à criação do Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) que começa, em 1928 no Castelo de La
Sarraz, Lausana, seguindo-se Frankfurt, Bruxelas, Atenas e Paris, em 1937. Discussões
nem sempre com grande consenso pois o tema da construção de habitação a baixo
custo e a cidade funcional são vistos de ângulos opostos. Apesar das controvérsias no
congresso este trouxe grande visibilidade às ideias de Le Corbusier que recebe várias
propostas, entre elas o bairro burguês nos arredores de Paris onde constrói com grande
orçamento a Villa Stein-de-Monzie, em 1926, uma casa de luxo que não foi bemrecebida por muitos críticos, pois a arquitetura moderna tem na sua génese a solução
para problemas sociais e como tal não se coaduna com luxos. A liberdade orçamental
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não o faz desviar dos seus princípios, a casa como máquina de habitar está lá, só que,
com mais luxo.

Ilustração 57 – Casa Villa Stein-de-Monzie construída
por Corbusier em 1926. (Fondation Le Corbusier,
2018d).

Ilustração 58 – Aguarela para a prova de CODA da casa Solomon Brown,
Carcavelos em 1947. Elaborado por Ruy D`Athouguia. (Moura, 2015).

Ilustração 59 - Axonometria da Casa Kurt Volz em Carcavelos.
Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).

Ilustração 60 - Esboceto da Casa de Maurice Botton, na Quinta da
Marinha, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1958.
(Athouguia, 1958).

Este ciclo de casas entre 1923 e 1928 encerra com a casa de fim de semana de Pierre
Savoye, conhecida por Villa Savoye. O perfeito exemplo de uma utilização livre dos
cinco pontos utilizados em 1927. A casa é um paralelepípedo branco assente sobre
elegantes pilotis, onde por detrás destes se encontra a entrada, um pequeno volume
em vidro que por sua vez esconde a tardoz as áreas de serviços. Implanta-se numa
grande clareira em relva circundada por árvores, vista que pode ser comtemplada a
partir do solarium na cobertura. A Villa Savoye representa uma síntese das
preocupações de Le Corbusier no modo de viver a casa, seja na relação do interior com
o exterior, na importância da paisagem, no sistema construtivo ou no percurso interno.
Em 1940 quando Ruy D`Athouguia pede transferência da Escola de Lisboa para a
escola do Porto e se junta ao seu mestre Carlos Ramos, Le Corbusier contava com mais
de trinta anos de carreira e as suas ideias eram seguidas por muitos e seguramente
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também em Portugal. Ruy D`Athouguia nunca escondeu a sua admiração por Le
Corbusier e isso é notório tanto na bibliografia da sua biblioteca como na aplicação dos
princípios do movimento moderno nas suas obras. A comparação que podemos fazer
entre a casa Villa Stein-de-Monzie construída em 1926 e, casa Solomon em Carcavelos,
que nunca chegou a ser construída, mas foi o projeto que serviu para a prova de CODA
de Athouguia, em 1947, vinte e um anos depois o modelo escolhido para a prova revelanos muitas semelhanças. Em primeiro lugar a sua volumetria, recursos financeiros
ajustados ao programa, no caso da Villa Stein não foram problema para a dimensão
generosa da casa, em comparação com a casa Solomon e por se tratar de uma prova
académica suponho que não existiam restrições deste tipo, deste modo, as casas
afirmam-se no lote pela sua dimensão, mas também, no modo como se implanta no
terreno, num perfeito diálogo com a envolvente. Apesar da sua grande volumetria esta
é quebrada pelos grandes vazios que a compõem, além das sombras que criam, mais
importante no caso de Carcavelos, mas também na dinâmica que gere no volume. As
fachadas são rasgadas por grandes vãos, na casa Solomon os vãos são recuados,
dando origem a varandas e desta forma proteger o sol direto nas janelas, além de tirar
partido de mais espaço exterior e do clima, que certamente é mais agradável em
Carcavelos do que em Paris. Mas o elemento com maior destaque e semelhança nas
duas casas é a varanda no primeiro andar, de grande dimensão, com uma forte
presença, mas perfeitamente integrada na composição, que liga ao jardim. Idêntico
gesto é visível nos projetos da casa Kurt Volz em Carcavelos, em 1952, e na casa de
Maurice Button na Quinta da Marinha, em 1958. O projeto para a casa Solomon foi a
primeira oportunidade para expressar através do risco o gosto pela arquitetura de
Corbusier, certamente que era matéria e ensinamentos do seu mestre Carlos Ramos,
mas também, revela uma abertura e empatia por novos modelos internacionais, que
Athouguia aceitou e vem replicar nos futuros projetos.

4.3. MIES VAN DER ROHE
O arquiteto alemão tem na sua carreira de sucesso dois momentos marcantes. O
primeiro começa na Alemanha, sua terra natal. Filho de artesão, começa por trabalhar
como canteiro na oficina da família, onde recebe os ensinamentos do Werkbund e
mantém-se fiel a estes princípios durante a sua carreira. Apesar de não ter estudado
arquitetura em nenhuma universidade, procurou sempre uma formação profissional
completa. Conhece Peter Berhrens, estuda as suas obras e técnicas de construção, as
mais avançadas da época, conhece Walter Gropius por intermédio de Berhrens, começa
como docente na Bauhaus, escola com maior influência artística na Europa no período
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compreendido entre as duas grandes guerras e chega a diretor desta escola. Já com o
seu atelier a funcionar em Berlim vê-se forçado a deixar a Alemanha em 1937 por
perseguição dos nazis e parte para os Estados Unidos. É aqui que começa o segundo
momento da sua carreira, onde encontra um ambiente de estabilidade propício para o
desenvolvimento dos seus trabalhos. Esta liberdade de criação artística vem a ser
determinante para o sucesso e a razão pela qual foi um dos maiores mestres da
arquitetura do século XX.
Depois

da

experiência

de

sucesso

com

a

construção

dos

apartamentos

Wiessenhofsiedlung, em Estugarda, reforçada pela presença de ilustres colegas e da
aprovação, por unanimidade, da proposta de Le Corbusier para uma nova arquitetura,
Mies projeta a casa Tugendhat na Républica Checa, em 1928. Não é pela participação
de Mies Van der Rohe na Werkbund que é convidado pelo casal judeu, Grete&Fritz,
para construir a casa, mas sim pelo conceito de planta livre que o casal já conhecia de
outros trabalhos. A casa é composta por três níveis com diferentes plantas que se
relacionam com o terreno inclinado. A estrutura é formada por um sistema de pilares
cruciformes em aço inox polido e a relação com a natureza envolvente intensifica-se
com as transparências dos vidros. É também no uso dos materiais que o conceito
funcionalista surge neste projeto. A pedra, material que conhecia tão bem é aplicada
nos pavimentos interiores prolongando-se para o exterior, reforçando a ideia de
continuidade do espaço; na sala de estar surge uma parede revestida a pedra polida,
criando reflexos e transparências, gesto que ensaiou no pavilhão de Barcelona. A
madeira surge não como revestimento, mas como divisória o que lhe confere maior
leveza e transparência das paredes. Os materiais são nobres e revelam-se soltos da
estrutura como deve ser qualquer material de natureza tão rica.

Ilustração 61 – Planta das áreas sociais e serviços da Casa
Tugendhat. Projeto de Mies van der Rohe, 1928. (Rohe, 2018a).

Luís António Estefânia Cardoso

Ilustração 62 – Sala de estar da Casa Tugendhat na atualidade.
Projeto de Mies van der Rohe, 1928. (Timpau, 2018).
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São várias as obras onde Mies van der Rohe consegue uma síntese das formas e dos
materiais, mas é no pavilhão que representa a Alemanha na exposição internacional de
Barcelona, em 1929, que o conceito se torna mais claro. O pavilhão tem como objetivo
representar o espírito de uma nova era de prosperidade na Alemanha. Caracteriza-se
pelo contraste no uso dos materiais tradicionais, como o mármore e materiais
industrializados inovadores para a época, com destaque para os famosos pilares em
aço. A divisão do espaço interior é feita a partir de planos perpendiculares constituídos
por vidro e pedra. Distingue-se a planta livre e a clara separação da estrutura das
divisórias na continuidade do espaço para o exterior onde, no pátio, há um espelho de
água.
Os dramas económicos e sociais, no início do século XX deram origem a novos
paradigmas no que à conceção e organização do espaço diz respeito, e neste contexto,
Mies a par de outros ilustres arquitetos da mesma geração, não foi alheio a estas
preocupações. Já nos anos vinte entre várias obras realizadas e outras que se ficaram
só pelos projetos, Mies ensaia um novo conceito de arquitetura moderna, a Casa Pátio.
A casa de campo feita em tijolo, em 1923, não passa de projeto teórico, mas fica clara
a intenção de encontrar novas soluções para uma arquitetura depurada. As paredes em
tijolo projetam-se em várias direções, seja qual for o azimute as vistas prolongam-se
para o exterior reforçando a fluidez do espaço, duas grandes paredes funcionam como
ordenadoras de todo o conjunto, constituído por panos de parede e vidro, mais
pequenos. A cobertura constituída por finas palas em betão que delicadamente
assentam nas paredes cumprem a função de proteger a planta livre e reforçam a fluidez
do espaço.
A casa Ulrich Lange é uma construção falhada, em 1934. No entanto, o impasse e o
tempo que este projeto viveu, permitiu estudar duas versões. A primeira caracteriza-se
pela regularidade volumétrica, pois é constituída por três corpos e uma parede, que os
une e fecha o espaço, criando um grande pátio, o principal. O segundo pátio, mais
pequeno, assume a função de espaço de transição na entrada da casa. Os três corpos
são distribuídos por: zonas de estar e quartos pelos dois volumes principais; o terceiro
corpo para garagem. Na segunda versão, a geometria da casa sofre uma alteração, a
casa ganha proporções retangulares e os dois pátios da versão anterior, são agrupados
num só. Resolvido o exterior com o espaço unificado, a sala de estar posiciona-se ao
longo do pátio, apenas separado por uma grande cortina de vidro do pavimento ao teto,
tirando o máximo partido do exterior, organiza e distribui os quartos com vista para o
jardim.
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Ilustração 63 – 1ª versão da Casa Ulrich Lange. Mies van
der Rohe, 1934. (Rohe, 2018b).

Ilustração 64 – Versão final da Casa Ulrich Lange. Mies van der Rohe,
1934. (Rohe, 2018d).

Entre as muitas Casas Pátio estudadas, umas concretizadas, outras apenas no projeto,
Mies apesar de ser forçado a deixar a Alemanha, volta a explorar este conceito, em
1951, nos Estados Unidos da América, com a casa Núcleo. Tratou-se de um projeto
teórico, que permitiria ao arquiteto desenvolver livremente ideias arquitetónicas na
modulação do espaço, sem estar agarrado a um lugar ou cliente, em específico. As
variadíssimas capacidades de explorar estes novos layouts foi um toque de inspiração
para muitos. Com uma careira notável e vasta em variadíssimos contextos como a de
Mies, as referências à sua obra são muitas, e não exclusivamente à temática das Casas
Pátio.
Em Portugal, toda a carreira de Mies van der Rohe foi seguida com muita atenção por
alguns arquitetos; entre estes estava Ruy D`Atouguia. A muita literatura que fazia parte
da biblioteca do arquiteto português é prova disso mesmo, mas, esta admiração por
Mies não se fica apenas nos livros, estendia-se também no campo prático, com algumas
obras, em que as semelhanças são prova disso. A casa Sande e Castro é prova disso
mesmo, nela encontramos a mesma linguagem arquitetónica. No tempo que Ruy
D`Athouguia dedicou ao estudo, com várias propostas até chegar à versão final de um
conceito que respeita o lugar e o homem, remete-nos para a casa Ulrich Lange, onde
Mies tinha experimentado estas angústias. Na subtileza com que desenha e implanta a
casa, de modo a ferir o menos possível os elementos que a compõem, ou como
materializa a ideia de uma casa transparente integrada na natureza, envolvida num
vasto pinhal, onde o espaço interior funde-se com o exterior, a extrema simplicidade da
planta foi talvez o maior desafio. Os muros de pedra irregular são os únicos elementos
que criam limites e ordenam o espaço, como na proposta da Casa de Campo feita em
tijolo ou na Casa Ulrich Lange, já que no interior com as paredes de vidro sem cantos
do pavimento ao teto, não existem barreiras visuais.
Luís António Estefânia Cardoso
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Ilustração 65 – Trabalho teórico sobre a Casa de Campo feita em
tijolo, em 1924 por Mies van der Rohe. (Rohe, 2018c).

Ilustração 66 – Planta da Casa Sande e Castro. Projeto de Ruy
Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).

A forma como Mies resolveu o posicionamento da casa Tugendhat de três níveis no
terreno inclinado, não passou despercebido a Ruy D`Athouguia, quando resolve
problema idêntico na casa dos Bem Lembrados, a busca constante por uma arquitetura
depurada e contida expressa na afirmação “Menos é mais”.
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5. OBRAS RELEVANTES
A criação de um modelo arquitetónico relevante, está fortemente influenciado pela
qualidade dos contributos a montante. São três os momentos que se revelam
importantes na afirmação de uma linguagem arquitetónica. Primeiro, o teórico, com
quem convive, os livros, a formação e os professores. O segundo momento, pósformação, os primeiros trabalhos, a prática do projeto, com quem começa e as
inferências. Por fim, a consolidação na fusão das teorias com as práticas e na
aprendizagem dos princípios e critérios visuais do modernismo.
São vários os exemplos no percurso de Ruy D`Athouguia, quando rejeita a doutrina
militar e aceita seguir uma de raiz intelectual e artística: É resiliente quando interrompe
o curso de arquitetura em Lisboa e decide continuar no Porto; a influência do seu mestre
Carlos Ramos, homem de referência para os alunos, nos métodos inovadores do ensino
da arquitetura; como estudante de arquitetura na Universidade do Porto, convive com
figuras marcantes da sua geração que se viriam a afirmar no campo artístico como
Sophia de Melo Breyner, o seu irmão João Andresen e Nadir Afonso; estagia no atelier
de Filipe de Nobre Figueiredo, trabalha com Veloso dos Reis Camelo, arquiteto de raiz
classicista e estatizante, com Formosinho Sanches e Maurício de Vasconcelos no Bairro
de Alvalade.
Ruy D`Athouguia pertence a uma das melhores gerações de arquitetos modernos,
formados ainda sob a capa do clássico, mas que, com uma visão vanguardista,
conseguiram despir-se de uma teia de mentalidades que se opõem ao progresso e
entrar no caminho do moderno. Na sua vasta obra não foi fácil selecionar apenas cinco
obras com boas referências à arquitetura moderna, pois elas são muitas. O critério aqui
escolhido foi de selecionar poucas obras, mas com diferentes programas, desde
habitação unifamiliar, edifícios de habitação coletiva, equipamentos escolares e
museológicos, e como foram inovadores no contexto da arquitetura portuguesa.

5.1. BAIRRO DE ALVALADE: HABITAÇÃO E ESCOLAS
Quando o urbanista Faria da Costa78 desenha o Bairro de Alvalade e introduz no plano
a habitação unifamiliar de renda económica, mas também de luxo, habitação coletiva e

78

Faria da Costa (1906-1971) – Diplomado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, viajou para
Paris onde se diplomou como urbanista, em 1935. De regresso a Lisboa, constitui o gabinete de urbanismo
na Câmara Municipal de Lisboa, onde se juntam Francisco Keil do Amaral e Inácio Fernandes. Elabora
vários planos de urbanização, que são exemplos de um urbanismo moderno, o caso do bairro da encosta
da Ajuda, zona de Alvalade e do centro de Cascais.
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infraestruturas de apoio como, por exemplo, as escolas, tem como preocupação o
desenvolvimento de espaços humanizados e socializados, princípios que Ruy
D`Athouguia já defendia desde o início da sua formação. Em 1949 Athouguia é
convidado, juntamente com Sebastião Formosinho Sanches, a apresentar um projeto
de habitação coletiva de renda económica, para a célula oito, do Bairro de Alvalade.
Trata-se de um conjunto habitacional composto por vários edifícios, em que a solução
encontrada resolveu por lado a questão programática, mas também, introduziu uma
forma inovadora de construir edifícios de habitação social em Portugal. Quando,
anteriormente, os bairros sociais da Encarnação, Alto da Ajuda, Alto da Serafina, Alvito
e Madre Deus eram formados por uma casa com logradouros, numa pura alusão ao
Portugal rural, agora a solução apresenta edifícios de habitação coletiva de outra
dimensão. No entanto, em vez dos três pisos que não obrigava a elevador por questões
económicas, Ruy Athouguia apresenta uma solução de duplex, evita o elevador e cria
um bloco habitacional de quatro pisos.
O

conjunto

dos

vários

edifícios,

é

implantado

paralelamente

entre

si

e

perpendicularmente à via de circulação, apoiados em pilotis ou pilares, (motivo pela qual
é conhecido como Bairro das Estacas), libertando o piso térreo para um espaço verde
destinado a recreio e lazer.

Ilustração 67 - Vista aérea do conjunto dos vários edifícios de habitação que
compõem o Bairro das Estacas, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1953. (Lisboa do Antigamente, 2016).

Ilustração 68 - Conjunto dos vários edifícios de
habitação que compõem o Bairro das Estacas, em
Alvalade. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1953.
(Universidade do Porto. Faculdade de Arquitectura.
Associação de Estudantes, 2016).

Os princípios da Carta de Atenas79 (1933) estavam claramente representados neste
trabalho e nas escolas que vem a projetar de seguida no mesmo Bairro de Alvalade,
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Carta de Atenas - É o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933. Defende entre outros princípios, o da existência de planta
e fachada simples, edifício assente sobre pilotes (pilares à vista), janelas em comprimento e cobertura de
terraço. A Carta considerava a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional, na qual as

Luís António Estefânia Cardoso

92

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

pois a construção de equipamentos importantes de ensino, perto das habitações
contribui para o sentido unificador do plano urbanístico, mas também da sua integração
social e humana, sendo polos de atração para as famílias que teriam assim, uma
possibilidade de se deslocarem do centro tradicional da cidade para uma zona
habitacional nova e aí se fixarem. Preocupações expressas dois anos antes na
apresentação do CODA, em 1947:
“[...] a habitação colectiva,...deve ser um órgão funcionalmente perfeito, não só pela
organização da sua planta, exposição, localização etc., mas também no tocante ao
ambiente adequado às actividades a que serve de quadro, o que é de importância
fundamental. Este ambiente não deverá diferir profundamente, pelo seu caracter, do
clima estético e social da sua época, se quisermos evitar a dolorosa sensação de
inadaptação ao meio social ambiente. A este aspecto da questão se prende também o
problema das escolas, no respeitante à transição de ambiente entre a casa e a escola,
de tão grande influência psíquica na formação do caráter da criança […]” (Athouguia,
1947)

Foram entregues a Ruy D´Athouguia os projetos de três escolas, as escolas primárias
do Bairro de São Miguel e de Teixeira de Pascoaes e o liceu Padre António Vieira. A
aplicação de um rigoroso programa em que, nas escolas primárias, o regulamento
obriga à separação de sexos, não foi um problema para a conceção. Por exemplo, a
escola primária do Bairro de São Miguel, a primeira a ser construída, em 1952, resulta
numa clara e funcional separação dos espaços através da criação de dois volumes de
dois pisos, com um pátio de cada lado, paralelos e ligados por uma laje suspensa em
pilotis, resolvendo assim, a utilização de dois recreios cobertos utilizados durante todo
o ano. A escola primária Teixeira de Pascoaes, a segunda a ser construída, poucos
anos depois, em 1954, ao mesmo tempo que desenvolvia a casa Sande e Castro,
desenvolve-se em comprimento, assente num piso térreo, com cobertura em terraço; o
conjunto é constituído por um sistema de pavilhões modulares nos quais são rasgadas
amplas janelas que estabelecem uma relação intimista entre o interior e o exterior,
verifica-se assim, uma continuidade dos princípios modernistas, no entanto acrescenta
um sentido minimalista, característica que o autor vai desenvolvendo ao longo da sua
carreira.

necessidades do homem devem estar claramente colocadas e resolvidas. Valoriza o espaço residencial
através de zonas de lazer e áreas verdes.
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Ilustração 69 – Alçado Sul e Norte da Escola Primária do Bairro de São Miguel, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1952. (Athouguia, 1952).

Ilustração 70 - Alçado Nascente da Escola Primária do Teixeira de Pascoaes, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954.
(Athouguia, 1954).

Ilustração 71 - Axonometria do Liceu Masculino de Alvalade, Escola Padre António Vieira. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954.
(Athouguia, 1954).

No liceu Padre António Vieira, construído em 1959, para alunos do sexo masculino e
sem a preocupação de criar espaços estanques como nas escolas anteriores, a
preocupação foi na distribuição e articulação dos vários espaços que compõem o
edifício, até pela sua dimensão. Começa pela criação de três corpos, sendo na zona
norte o ginásio, na zona central os serviços e na zona sul a sala de aulas, resultando
numa planta em H, concentrando no corpo central a distribuição das diversas áreas. O
edifício alonga-se pelo terreno, mas com uma clara diferenciação volumétrica.

Luís António Estefânia Cardoso

94

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

Ilustração 72 - Estudos de insolação e iluminação
no Bloco de Marselha. (Vision Histórica de la Ciudad,
2018).

Ilustração 73 - Bloco de Marselha concluído em 1952, com projeto de Le
Corbusier, Patrícia Almeida, 2011. (Vilaça, 2018).

Em qualquer das propostas, nota-se um modo funcional e racional no tratamento dos
espaços, característica modernista do arquiteto, mas também um conhecimento perfeito
das necessidades intrínsecas desta temática das escolas, onde os estudos de insolação
e de distribuição de luz nas salas de aula, são reveladoras de uma preocupação
constante pelo bem-estar e pela humanização destes espaços, vertentes importantes
que tinham sido exploradas por Le Corbusier no Bloco de Marselha.

Ilustração 74 - Pátio da Escola Primária do Bairro de S. Miguel, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Oliveira, 195-).
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Ilustração 75 - Sala de aulas da Escola Primária do Bairro de S. Miguel, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Leite,
2014).

Ilustração 76 - Estudo de incidência solar nos alçados da Escola Primária Teixeira de Pascoaes, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).

Ilustração 77 – Estudo de incidência solar nos alçados da Escola Primária do Bairro de São Miguel, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).

Luís António Estefânia Cardoso

96

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

5.2. EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA - TORRE DO INFANTE
A pouco mais de cem metros da Casa Sande e Castro, Ruy D`Athouguia projeta, em
1965, um conjunto de habitação e comércio, formado por três corpos de construção,
sendo dois desenvolvidos na horizontal e outro, de habitação, o elemento vertical e
contrastante na composição. Apesar de só um dos corpos horizontais ser construído,
do lado sul, no encontro das duas avenidas, juntamente com a torre de habitação no
lado norte, este conjunto de dois corpos mantém uma presença no território bastante
forte, devido à sua escala, comparativamente ao tipo de construções envolventes, à
época, na sua maioria moradias unifamiliares, mas também, pela rotura que a nova
arquitetura provoca com a tradicional.

Ilustração 78 - Torre do Infante, alçado poente. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1965
(Ilustração nossa, 2017).

Ilustração 79 - Torre do Infante, alçado
poente. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1965 (Ilustração nossa, 2017).

O bloco de habitação é constituído por dez pisos, com três fogos por piso, sendo o
edifício rematado por um corpo em forma elipsoidal, onde está disposto um restaurante,
projetando o topo do edifício para uma altura de quarenta metros. O conjunto impõe-se
perante os outros e assume-se como um farol da modernidade. De igual modo, foram
estudadas as proteções solares, elementos marcantes e de grande expressão no
desenho da fachada, a estrutura está bem visível através dos seus elementos em betão
aparente, sendo os grandes planos de fachada revestido a reboco. Mesmo dez anos
depois da Casa Sande e Castro o arquiteto mantém nesta obra a sua matriz modernista,
sempre fiel aos seus princípios da clareza na expressão, do rigor no traço e do
racionalismo nas opções e afirma na memória descritiva desta obra, dizendo que:
“[...] A arquitetura é simples e direta de expressão; os materiais empregados sem
artifícios. As estruturas de betão armado, fortemente marcadas, não serão revestidas
nos seus elementos essenciais. Os revestimentos exteriores serão de material resistente
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ao tempo, tijolo, pedra ou outros de boa conservação. As caixilharias serão metálicas,
contrastando na sua leveza com a robustez do conjunto.” (Athouguia, 1964)

O betão armado à vista nesta obra remete para a verdade construtiva típica do
Brutalismo da década de 1960, mas também, para o edifício da Fundação Gulbenkian,
aquela que foi a sua obra mais mediática.

5.3. SEDE E MUSEU DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Em coautoria com Pedro Cid e Alberto Pessoa ganham o concurso, em 1959, para o
projeto da Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian80, tendo a obra decorrido
entre 1962 e 1969 ano da sua inauguração. As obras da Torre do Infante e da Fundação
Gulbenkian decorrem em simultâneo, sendo que a obra da Gulbenkian com um vasto e
exigente programa vem a terminar depois. No entanto, elas têm em comum o interesse
no uso das formas decorrentes do betão armado como expressão plástica.

Ilustração 80 – Esboços de 1959. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1959. (Leite, 2012).

Ilustração 81 - Perspetiva do alçado voltado à Avenida de Berna. Projeto
de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Leite, 2012).

80

Fundação Calouste Gulbenkian - Em abril de 1942, em plena II Guerra Mundial, Calouste Gulbenkian
encontra-se em França, mas decide procurar abrigo num país neutro. A escolha recaía entre a Suíça e
Portugal. Gulbenkian quando se estabelece em Portugal, encontra condições sociais e económicas que o
levam por ficar até à sua morte. Começou por se hospedar no Hotel Aviz durante 13 anos. Em testamento
(1953) deixou importantes legados aos seus filhos, entre outros, estabeleceu a constituição de uma
fundação internacional, com o seu nome, com sede em Lisboa. Esta fundação deveria refletir o que
considerava as suas maiores proezas: a sua coleção de obras de arte e o seu papel como “arquiteto de
empreendimentos”, concebendo estruturas para englobar e reunir diferentes nações, grupos e interesses.
Depois de muitas negociações entre o governo português e francês, o seu espólio veio para Portugal em
1960, sendo exposta no Palácio do Marques de Pombal, em Oeiras entre 1965 e 1969.
Catorze anos pós a sua morte, seria concretizado o seu último desejo com a abertura do Museu Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, com o benefício de toda a humanidade.
Em 1969 é inaugurado a sede da Fundação, com projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, Pedro Cid e Alberto
Pessoa.
A Fundação Calouste Gulbenkian tem como missão, fomentar o conhecimento e a melhorar a qualidade de
vida das pessoas através das artes, da beneficência, da ciência e da educação.

Luís António Estefânia Cardoso

98

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

Ilustração 82 – Estudo de alçado do corpo do museu. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Leite, 2012).

O edifício desenvolve-se em volumes baixos centrados num extenso parque. Sem
nunca perderem o sentido de unidade e funcionalidade entre os três principais volumes,
implantam-se suavemente no terreno a uma cota superior às vias de circulação
envolventes. O estacionamento é feito por baixo do jardim, mantendo assim as
características de parque em toda a área envolvente aos edifícios. O parque, com
projeto dos arquitetos paisagistas António Viana Barreto81 e Gonçalo Ribeiro Telles82 é
desenhado cuidadosamente a partir de maciços arbóreos já existentes de modo a criar
um ambiente naturalista contemporâneo. São os jardins mais emblemáticos do
movimento moderno em Portugal e uma referência para a arquitetura paisagista
portuguesa.

81

António Viana Barreto (1924-2012) – Arquiteto paisagista português, discípulo do grande impulsionador
da arquitetura paisagista em Portugal, Francisco Caldeira Cabral. Tinha também formação como
engenheiro agrónomo e silvicultor. Entre os muitos projetos, destacam-se os jardins da Fundação
Gulbenkian em coautoria com Ribeiro Teles, o jardim que envolve a Torre de Belém, em 1956, os jardins
da Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa em 1956, a envolvente do Mosteiro da Batalha, em 1954. Foi
diretor geral dos Serviços de Urbanização e da Direção-Geral de Planeamento Urbanístico. Foi também
professor, no Instituto Superior de Agronomia, e na Universidade de Évora. Recebe o prémio Personalidade
da Arquitetura Paisagista, em 2012.
82
Gonçalo Ribeiro Telles (1922- ) - Arquiteto paisagista, ecologista e político, nasceu em Lisboa, em 1922.
Licenciou-se em Engenharia Agrónoma e termina o Curso Livre de Arquitetura Paisagista no Instituto
Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Iniciou a sua carreira profissional na Câmara
Municipal de Lisboa, é professor no Instituto Superior de Agronomia, é Professor Catedrático na
Universidade de Évora. Pública o livro “A Árvore em Portugal”, obra de referência sobre as espécies
arbóreas existentes em Portugal. Envolve-se na política, como opositor do governo de Salazar, apoiando a
candidatura do General Humberto Delgado. Após o 25 de Abril, ajuda a fundar o Partido Popular
Monárquico, e é Ministro de Estado e da Qualidade de Vida, do VIII Governo Constitucional. Foi vereador
da Câmara Municipal de Lisboa, deputado da Assembleia da República pelo Partido Socialista.
De entre os muitos projetos, destaca-se o Bairro das Estacas em Alvalade, a cobertura vegetal da colina
do Castelo de São Jorge, os Jardins da Fundação Gulbenkian, juntamente com António Viana Barreto, onde
receberam o Prémio Valmor de 1975, o jardim Amália Rodrigues junto ao Parque Eduardo VII. Nas obras
estruturantes da cidade de Lisboa, como no Vale de Alcântara, a Radial de Benfica, o Vale de Chelas e o
corredor verde de Monsanto.
Foi ainda distinguido, em 2013, com o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe, a mais importante distinção internacional
no âmbito da arquitetura paisagista.
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Ilustração 83 – Alçado da Fundação Calouste Gulbenkian. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Belsten, 2016a).

Ilustração 84 – Relação do interior com os jardins. Projeto de
Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Belsten, 2016b).

Ilustração 85 – Arquitetura simples e direta de expressão,
característica forte nas obras de Jervis D`Athouguia. Projeto de
Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Air France, 2018).

A expressão plástica do conjunto edificado reflete, com naturalidade, uma grande
simplicidade estrutural, os vãos envidraçados estão recuados e os pisos projetam-se
para o exterior, mostrando estruturas fortes de grande expressão, em betão aparente,
que parecem flutuar num sentido de grande horizontalidade e num perfeito diálogo com
a envolvente. É esta densidade de matéria e este radicalismo no tratamento dos
materiais que caracterizam uma arquitetura do estilo internacional.
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5.4. CASA RUY JERVIS D`ATHOUGUIA
A qualidade dos seus projetos está bem patente no rigor dos pormenores e ela é visível
em todos os projetos; não se pense que a casa que projetou para si mereceu mais
detalhe ou cuidado que a Casa para Maria Amélia Burnay, ambas construídas no
mesmo período de tempo, em Cascais. A sua casa, na rua Gabriel de Freitas, foi
construída num lote da Sociedade Nacional de Fomento Imobiliário, uma sociedade
anónima da qual o arquiteto era sócio. A casa ao ser projetada para si, permite-nos,
conhecer, através do programa, quais os seus interesses fundamentais e o modo de
vida do autor, sendo que as suas restrições eram unicamente de ordem material. Sendo
o próprio arquiteto o autor do programa, este preocupou-se, por um lado, com as
necessidades familiares, mas também com as que resultam da sua atividade
profissional. A casa, além daquelas zonas que, no seu aspeto geral compõem
programas idênticos, zona de estar, zona de comer, zonas íntimas e de serviços, tem
também uma zona de trabalho, constituída por atelier e anexos.
A casa desenvolve-se em dois corpos. Um deles, é de dois pisos, sendo no primeiro o
vestíbulo de entrada com comunicação ao atelier e escada de acesso ao piso superior,
salas de estar, refeições e zona de recreio para crianças, enquanto, no piso superior,
se desenvolvem quatro quartos. No corpo mais baixo, desenvolvem-se os serviços, o
atelier e garagem, comunicam entre si por meio de um pátio. O projeto foi desenvolvido
de modo a poder ampliar-se a casa com mais quartos no futuro, por cima do corpo mais
baixo. Na verdade, isso aconteceu recentemente, com uma solução, que certamente
Ruy D`Athouguia resolveria de outra maneira.

Ilustração 86 - Alçado nascente da casa de Ruy D`Athouguia. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).
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A casa implanta-se no terreno através de uma rotação com origem na garagem que fica
assim paralela ao eixo da rua, beneficiando o ingresso, o corpo mais baixo torce, de
modo a deixar o corpo de dois pisos rigorosamente orientado a sul. Procurou-se assim
e, de maneira racional, aproveitar ao máximo a exposição solar. O balanço criado pela
varanda protege, também, a zona de estar, ao ar livre, nos dias de verão.

Ilustração 87 - Implantação da casa de Ruy D`Athouguia. Projeto de Ruy
Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).

Ilustração 89 - Escada da casa de Ruy
D`Athouguia. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).

Ilustração 88 - Alçado sul, da casa de Ruy D`Athouguia.
Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia,
1952).

Ilustração 90 - Perfil da casa de Ruy D`Athouguia. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952.
(Athouguia, 1952).

A qualidade das obras de Ruy D`Athouguia é também o resultado de um vasto trabalho
dedicado ao estudo do pormenor construtivo, sempre na procura das melhores soluções
construtivas, seja no desenho da caixilharia de ferro, das carpintarias ou das peças de
mobiliário. Era assim que o arquiteto entendia a sua arquitetura, ela era feita para as
pessoas, logo, teria de ser estudada nas várias vertentes da utilização humana. Se em
Portugal foi inovador neste capítulo, já os seus congéneres estrangeiros a produziam
há muito. A sua arquitetura era admirada além-fronteiras, de tal modo que a casa
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mereceu destaque na revista “La Maison De L`Architecte” em 1955. Robert Winkler
elege vários exemplos de casa-ateliê, juntamente com Ruy D`Athouguia estão Ernest
Schindler, Walter Gropius, Marcel Breuer, Alvar Aalto, Van Der Broek e Bernhard
Hermkes, entre muitos.

Ilustração 91 – Capa da revista Architets`Homes de Robert Winkler, em 1955, com a casa de Ruy D`Athouguia a merecer destaque.
(Populuxe Books., 2018).
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Ilustração 92 - Ruy D`Athouguia único português, entre muitos, ilustres arquitetos estrangeiros. (Winkler, 1955).

Ilustração 93 – Planta do R/Chão da casa de Ruy D`Athouguia. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).
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Ilustração 94 – Planta do 1º piso da casa de Ruy D`Athouguia. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952).

5.5. CASA MARIA AMÉLIA BURNAY
A casa de Maria Amélia Burnay situa-se na Rua dos Bem Lembrados, um bairro
projetado unicamente para habitação unifamiliar de luxo. Localiza-se a poente do
Parque do Sporting Clube de Cascaes, hoje dividido em dois espaços, o Museu do Mar
e Casa das Histórias Paula Rego. Sendo um bairro de luxo, com muita procura, muitos
dos lotes já se encontravam ocupados por construções quando o arquiteto deu início ao
projeto, os primeiros foram os que favoreciam a implantação, praticamente planos,
ficando os lotes sobrantes com o terreno em declive na direção da Ribeira dos Mochos.
Com uma frente de lote relativamente pequena e uma topografia desfavorável, estas
condicionantes naturais para o projeto, constituíam um desafio que o arquiteto resolveu
com mestria, tirando partido do extenso vale e da mancha verde que se abria à sua
frente. Assim, implanta a casa de modo que a frente que dá para a rua quase se torne
impercetível, num alçado com apenas um piso e cobertura plana. Neste alçado que, por
questões de orientação solar, se encontra a norte, com uma única porta, a da garagem,
foi previsto um grande painel de azulejos, que nunca foi construído.
A clareza e simplicidade nas opções está bem descrita na memória descritiva:
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Procuramos tratar esta casa de acordo com os sãos princípios da arquitetura
contemporânea. Assim, verdade de expressão arquitetónica e construtiva, grande
pureza no jogo de volumes, planos, textura dos materiais e cores, ausência de
saudosismo arquitetónica, foram preocupações que nunca nos abandonaram ao estudar
o presente projeto [...]. (Athouguia, 1951).

A construção adapta-se ao terreno, sendo, por isso, o programa desenvolvido em altura,
com a entrada, quartos e garagem no piso superior, no piso inferior temos a sala de
estar e refeições, zona de serviços e um espaço exterior para desfrutar das vistas,
separado por uma parede que esconde o estendal do jardim e da rua. No piso mais
abaixo temos uma pequena arrecadação para mobiliário de jardim e ferramentas de
jardineiro.

Ilustração 95 - Representação Axonométrica e capa do processo da casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1949. (Athouguia, 1949).

Ruy D`Athouguia revela uma grande sensibilidade em relação ao lugar e um respeito
pela qualidade da natureza que envolve a casa. Ao implantar a casa transversalmente
às curvas de nível do terreno, sabe das dificuldades na organização do programa, no
entanto, também sabe que, ao criar um modelo de expressão arquitetónica fora dos
modelos tradicionais, está mais próximo dos modelos internacionais. Assim a
construção da forma resulta sobretudo da maneira como a cobertura é feita, de duas
águas inclinadas para dentro e de tamanhos diferentes. Deste modo a casa abre-se à
natureza acentuado pela forma geometricamente oposta ao declive do terreno e cria
uma evidente expressão dinâmica na casa.
A solução interna da casa dividida em três pisos, gera percursos e dinâmicas na
circulação, que acabam por extravasar o perímetro e expressarem-se nas fachadas.
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São visíveis no ingresso da casa, pelo lado do alçado nascente, constituído por um
pequeno patamar em balanço sobre o declive, protegido por uma pala, dando a perceber
a natureza do lugar antes de entrar em casa. No percurso a partir da varanda para o
jardim, com uma abertura na fachada lateral e seguir pela escada até ao socalco inferior.
A expressão plástica do volume e os percursos estão muito próximos dos modelos
apresentados por Le corbusier para a casa Errazuriz, no Chile, em 1930, ou a casa
Mathes, em França, em 1935. Princípios seguidos anos mais tarde por Oscar Niemeyer
na Casa Juscelino Kubitschek construída em 1943, em Pampulha, no Brasil. Ou a casa
Ruben A., de João Andresen, projetado em 1948, no pinhal do Carreço, em Viana de
Castelo. De igual modo Marcel Breuer constrói, em 1949, um modelo nos jardins da
MoMA (Museum of Modern Art) para a exposição temporária, com o objetivo de
promover a arquitetura moderna nos Estados Unidos da América. Tendo no ano
seguinte materializado definitivamente a sua ideia ao construir a Casa Lauck.
Todos estes modelos são anteriores à casa Maria Amélia Burnay, construída em 1952,
demonstra que a arquitetura internacional era seguida com muita atenção e estava na
génese dos modelos apresentados por Ruy D`AThouguia.

Ilustração 96 - Projeto para a casa Villa "Le Sextant", Les Mathes, France, em 1935, por Le Corbusier. (Le Corbusier, 1935).
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Ilustração 97 – Projeto para a casa Errazuriz, junto ao mar no Chile, em 1930, por Le Corbusier. (Le Corbusier, 1930).

Ilustração 98 - Casa Juscelino Kubitschek projetada por
Oscar Niemeyer e construída em 1943, no Brasil. (Equipe
IMS, 2012).

Ilustração 99 – Casa Ruben A. Projetado por João Andresen, em 1948,
no pinhal do Carreço, em Viana de Castelo. (Cunha, 2018).

Ilustração 100 - Casa no jardim, em 1949 de Marcel
Breuer. Modelo construído nos jardins da MoMA (Museum
Of Modern Art) para a exposição temporária com o
objetivo de promover a arquitetura moderna nos Estados
Unidos da América. (Stoller, 1949).

Ilustração 101 – Casa Lauck construída em 1950, baseada no modelo
da “Casa no jardim” de Marcel Breuer, aquando da exposição temporária
do Museu de Arte Moderna (MoMa), em 1949. (Wood, 2016).
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Ilustração 102 – Perfil longitudinal. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1949. (Athouguia, 1949).

Ilustração 103 – Planta do R/Chão e 1º Andar. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1949.
(Athouguia, 1949).
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Ilustração 104 - Janela do hall de entrada. Casa Maria
Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1949. (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 106 - Lance de escada de acesso à sala.
Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy
Jervis D`Athouguia, 1949. (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 105 - Perfil transversal das escadas. Casa Maria Amélia
Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1949.
(Athouguia, 1949).

Ilustração 107 – Detalhes construtivos das escadas e fogão de sala. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1949. (Athouguia, 1949).
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Ilustração 108 - Detalhes construtivos da carpintaria para os armários. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1949. (Athouguia, 1949).

Ilustração 109 - Varanda da sala de estar. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1949. (Ilustração
nossa, 2016).
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Ilustração 110 - Sala de estar. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1949. (Ilustração nossa,
2016).

Ilustração 89 – Detalhes construtivos da caixilharia em ferro das portas e janelas. Casa Maria Amélia Burnay, em Cascais. Projeto de
Ruy Jervis D`Athouguia, 1949. (Athouguia, 1949).
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6. CASO DE ESTUDO
6.1. CASA SANDE E CASTRO
A escolha do caso de estudo deveu-se ao facto de a casa Sande e Castro realizada nos
anos 50 representar, na época, de forma clara, uma linguagem modernista, onde são
notáveis o rigor técnico, a clareza espacial e a precisão formal e visual.
Quando a 3 de novembro de 1956 Ruy D`Athouguia escreve a memória descritiva da
casa Sande e Castro, este já contava no seu curriculum com oito dezenas de projetos,
como autor e coautor. Desde 1945 que assinara diversos projetos para espaços de
comércio e indústria, equipamentos culturais como o Cine-teatro de Abrantes, de ensino
nas escolas de Alvalade, equipamentos turísticos e arquitetura habitacional de tipologias
unifamiliares e coletivas, com destaque para os edifícios no Bairro das Estacas, em
Alvalade. Em plenos anos 50, o seu traço revela uma maturidade assinalável e as suas
obras um percurso no sentido da modernidade, que se destaca da produção
arquitetónica do resto do país.
Mais notável é, se considerarmos que o esboço dos primeiros desenhos da casa Sande
e Castro no parque da Gandarinha, surge num tempo e num contexto onde a arquitetura
até aí construída, era predominantemente tradicional e conservadora. Em outubro de
2007, num ciclo de conferências promovido pelo núcleo de cinema da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Souto de Moura a propósito da
arquitetura modernista em Portugal tece elevados elogios a Ruy D`Athouguia, dizendo
que:
“[...] As duas casas mais radicais que eu conheço em Portugal foram feitas por dois
aristocratas que não tinham nada a ver com política e para clientes da alta burguesia.
São radicalíssimas, a Casa Sande e Castro do Athouguia, uma casa de purismo
minimalista em Cascais, e a Casa de Caxias do João Andresen. São casas sem nada!
Dois muros e dois vidros! [...]” (Rocha, Moura, 2014, p. 19)

Homem reservado e reflexivo sobre o que se produzia em Portugal, certamente que no
percurso diário entre a sua casa, bem perto do Parque Gandarinha, e o atelier em Lisboa
feito a maior parte das vezes por comboio, tempo houve para observar como a paisagem
arquitetónica era bem diferente daquela que se propunha fazer. Igual crítica já tinha sido
feita 27 anos atrás por Cristino da Silva. No entanto, o edificado desta paisagem, na sua
grande maioria, representa uma época, um estilo e uma tipologia, sendo que, o existente
e o que se propõe fazer, têm em comum aquilo que, na sua opinião, mais o motiva,
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enquanto arquiteto: a habitação. Sendo habitação permanente ou estival ela é o tema
que oferece maiores desafios ao arquiteto.
Quando, em 1947, apresenta o trabalho de Concurso para a Obtenção do Diploma de
Arquiteto (CODA), escolhe como tema a habitação, e a moradia unifamiliar como
tipologia. Na memória descritiva deste trabalho, Athouguia quase que impõe para si um
desígnio, quando diz:
“A habitação, problema complexo e sempre em evolução é para o arquiteto o tema de
maior interesse humano, e, quanto a mim, aquele que mais sensibilidade, maior
maleabilidade artística e espiritual exige a quem o procure resolver...a habitação
unifamiliar deve ser um órgão funcionalmente perfeito, não só pela organização da sua
planta, exposição, localização, etc., mas também no tocante ao ambiente adequado ás
actividades a que serve de quadro, o que é de importância fundamental.”

Fica evidente para Athouguia que a questão humana é tão importante como a estética,
defende e aplica os princípios modernistas, o racionalismo, o rigor geométrico e
funcional, mas também sensitiva, em que a espacialidade interna e o meio onde se
insere tem o propósito de contribuir para o bem-estar.

6.1.1. LUGAR, PROGRAMA E IMPLANTAÇÃO
Até aos anos cinquenta do século XX o vasto território a Oeste de Cascais não conhecia
qualquer operação urbanística relevante. Trata-se de uma área pouco acidentada,
praticamente plana, coberta quase na totalidade por pinheiros bravos, que se estendem
até ao Guincho, onde já existiam as pequenas povoações da Torre e Areia, afastadas
algumas centenas de metros da linha de costa. Na mata da Marinha83, entre estas duas
povoações conhece-se o hipódromo do Parque da Marinha84 e algumas pedreiras que
vieram dar nome à famosa pedra de Azulino de Cascais85. De território inóspito onde o
vento não dá tréguas, mas ao mesmo tempo curioso, que mereceu alguns comentários
de Eça de Queiroz86, aquando das suas estadias em Cascais.

83

Mata da Marinha - Propriedade de Henrique Jorge Mozer, 2º Conde de Mozer, outrora também
conhecida por pinhal Mozer. Nos anos vinte foi comprada por Carlos Montez Champalimaud, antevendo o
elevado potencial urbanístico. Hoje conhecida por Quinta da Marinha.
84
Parque da Marinha - Foi o local onde em outubro de 1921 se realizou a primeira prova de corrida de
cavalos organizada pela “Sociedade Hípica Portugueza”, conhecido por pinhal Mozer.
85
Pedra Azulino de Cascais - Azul ou Azulino pela qual é conhecida, com extração única nas pedreiras
de Cascais. Trata-se de uma rocha sedimentar, calcário de cor cinzenta-azulada, apresentando pontuações
negras dispersas e manchas castanho-claras. A sua utilização é recomendada no exterior e interior serve
vários tipos de acabamentos. Muito utilizado até à década de setenta em muros e embasamentos com
acabamento escacilhado.
86
José Maria de Eça de Queiroz (1845-1900) - Advogado por formação sendo cônsul em vários países,
no entanto é nas artes literárias, cronista, romancista e poeta que se torna famoso. Autor de “O Mistério da
Estrada de Sintra”, “O Crime do Padre Amaro”, “O Primo Basílio”, “Os Maias” e o “Mandarim” entre outros.
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Carta de Eça de Queirós a sua mulher, Emília. (fragmento) Cascais, 11 de Maio, 1898
Minha querida Emília
Estou aqui há dois dias, não tenho ido para o Estoril, como te anunciava, porque o Hotel
do Estoril me foi denunciado como cheio de gente doente, e pouco asseado. O Bernardo
já aqui está, mas eu, por três ou quatro dias, preferi estar no Hotel, que, ainda , vazio, e
já lavado para a próxima Estação , é bastante confortável.
Estou, graças a Deus, melhor, mas ainda bronquítico. Além disso, ontem, por equívoco
e más informações, dei um passeio tremendo (perto de 14 quilómetros) sob um sol
ardente e uma nortada furiosa à busca do Pinhal da Guia! Cheguei derreado. E estou
ainda hoje amarfanhado. O tempo resplandecente como sol mas desesperado como
vento. Cascais é a caverna do velho Éolo, rei dos Aquilões.[...]. (Fundação D.Luís I, 2018)

Ilustração 111 – Torre da Vigia do Facho. (Borges, 2017).

Ilustração 112 - Forte da Cidadela e pinhal da Gandarinha.
(Henriques, 2014).

O Parque da Gandarinha localiza-se a poente da vila de Cascais, seguindo a estrada
do Guincho em direção ao mesmo, situa-se entre o Parque Municipal de Cascais e o
Farol da Guia87. Pelo meio temos a Boca de Inferno88. É no gaveto com a rua nº 1, do
plano, hoje rua da Vigia do Facho89 que se localiza o terreno, que decorre do plano de
Urbanização da Gandarinha com lotes de dimensões bastante generosos.
O terreno é praticamente horizontal, unicamente coberto por pinheiros, muito perto do
mar, mas sem contato visual. Não existem edificações por perto, sendo a sua única
87

Farol da Guia - Trata-se do segundo farol de toda a costa portuguesa a entrar em funcionamento, em
1761, por ordem de Marques de Pombal. O contrato para o projeto do farol da Guia foi assinado em 25 de
junho de 1759, com o arquiteto Eugénio dos Santos. Com uma torre de 28 metros e 58 metros de altitude.
De 1914 a 1918 o farol esteve apagado por motivos militares, devido à I Grande Guerra. Informação
recolhida na direção de Faróis da Autoridade Marítima Nacional.
88
Boca do Inferno - Localiza-se na costa a poucas centenas de metros para oeste da Vila de Cascais.
Local mítico, de varias interpretações, no entanto aquela que é mais conhecida pelos locais, é que, deve o
seu nome a analogias com a enorme boca em pedra por onde as vagas entram provocando enorme ruido.
89
Vigia do Facho – Torre da Vigia do Facho trata-se de uma estrutura de arquitetura militar construída no
século XVII, fazendo parte do conjunto de fortalezas que formavam uma cintura defensiva na costa de
Cascais, construídas por ordem de D. António Luís de Meneses, governador da praça desta vila na época
das Guerras de Restauração. Está classificada pela Direção Geral do Património Cultural como imóvel de
interesse público. Localiza-se frente à Boca do Inferno, do lado norte da Estrada Marginal.
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relação com a paisagem. A dimensão do lote permite que o programa da casa se
desenvolva num único piso, favorecendo as pretensões do cliente que só pretende uma
casa. Cliente que acredita nas decisões do arquiteto, concedendo-lhe total liberdade
conceptual.

Ilustração 113 – Parque da gandarinha, em 1926. (Redacção da Gazeta, 2006).

Sem referências por perto, o arquiteto toma em consideração a topografia e a geometria
do terreno, e procura a implantação da casa através de um enquadramento que respeite
os limites de afastamento obrigatórios ao lote do vizinho a poente e a norte com a
estrada do Guincho, libertando o maior espaço de terreno a nascente e a sul. Desta
maneira resolve as questões de layout interior, com a zona de serviços no quadrante
poente e norte, a nascente os quartos e a sul as salas. Sendo a rotação da casa em
relação aos limites do lote o menos interessante, rejeitando a sua geometria em prejuízo
de uma implantação quase obsessiva a sul, uma das características do arquiteto, este
opta após algumas dúvidas e por considerar o ângulo de rotação pouco expressivo,
posicionar a casa no mesmo enfiamento do muro a poente.
A preocupação pelas únicas memórias existentes no lugar é percetível no modo como
é feito o ingresso na casa, os pinheiros bravos acompanham-nos através dos vidros
desde a porta de entrada a norte até à sala de estar a sul. Com este gesto o arquiteto
revela a importância do diálogo com a paisagem e a relação interior-exterior, consegue
uma perfeita harmonia entre a Natureza e a construção.
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Este loteamento da Gandarinha pela sua localização possibilita a continuidade da casa
de veraneio, ter uma casa de férias em Cascais continua a ser prestigiante. É nesse
sentido que a encomenda é feita.

Ilustração 114 – Planta de localização da casa Sande e Castro. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).
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Ilustração 115 – Implantação da casa Sande e Castro. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).

Ilustração 116 – Vista aérea atual da casa Sande e Castro. É possível ver que, a copas das árvores ocupam a quase totalidade do lote.
(Microsoft Corporation, 2018c).
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6.1.2. A COMPOSIÇÃO PROGRAMÁTICA
Quando vemos os desenhos da casa pela primeira vez, principalmente as plantas,
verificamos a clareza das suas soluções e temos um entendimento rápido da
organização e distribuição dos espaços. No entanto, numa observação mais lenta dos
vários desenhos, podemos constatar as várias indecisões e alterações ao projeto, que
acontecem, num primeiro momento, por ajustes na implantação da casa ao lote e, num
segundo momento, na procura de uma depuração e contenção formal. Não existem
desvios de ordem e princípios concetuais; aliás, esta vontade de aperfeiçoamento pode
ser verificada em muitos dos seus projetos.
Podemos verificar o equilíbrio muito grande que existe entre as opções na organização
espacial e no tratamento plástico, ou seja no modo como os materiais se vão relacionar
e ocupar esse espaço. Um plano de vidro, é um plano na sua totalidade, vai do
pavimento ao teto, sem vergas ou elementos estruturais que o interrompam, uma parede
de pedra é uma parede maciça em pedra e não revestida, que começa no exterior e não
se altera quando entra no interior. Sente-se uma atmosfera sem truques, é tudo muito
claro e simples. De tal modo que, o arquiteto se recusa a identificar os espaços em
planta, dizendo na memoria descritiva que:
“[...] Não descrevemos a planta porque as peças desenhadas são suficientemente claras
e elucidativas [...]”(Athouguia, 1954)

O programa da casa é muito simples, desenvolve-se num único piso, num único volume,
a planta é desenhada por três grandes espaços, o espaço central é composto por um
vestíbulo e uma grande sala sendo a relação muito forte com o exterior. Quando se
entra na sala sente-se a presença do jardim, apenas separado por dois grandes panos
de vidro. Este espaço central é cortado por duas paredes em pedra maciça que
começam no exterior e se prolongam para o interior onde encosta uma lareira, sendo
que do lado poente/norte se desenvolve a zona de serviços, composta por copa,
cozinha, lavandaria, engomados e quarto de empregada, numa articulação perfeita
entre o quarto da empregada e a cozinha, a copa e a zona de refeições na sala. No lado
oposto temos a zona íntima, formada por quarto principal situado a norte/nascente com
instalação sanitária, com destaque para a base de duche e a banheira e um espaço
fechado para a sanita e o bidé, dois quartos para crianças servidos por uma instalação
sanitária e um espaço para brincar que antecede a entrada nos quartos.
Existe uma grande contenção nos espaços de distribuição, de modo a garantir uma
clareza formal e uma economia de meios.
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6.1.3. ESPACIALIDADE
Como já referi as duas paredes em pedra são os elementos com maior expressão e
força no projeto, são estes planos que estruturam toda a casa e separam os núcleos
essenciais na sua composição espacial. Ao aproximarmo-nos da entrada, vindos do
exterior, temos a noção de como aquela parede em pedra organiza o espaço e
interrompe física e visualmente qualquer contacto com o lado oposto. No entanto, tem
o propósito de nos projetar no sentido da entrada, onde, por sua vez, pela transparência
do vidro temos contato visual com a sala de estar e com o jardim. Ainda de referir a
permanência das árvores na entrada como respeito das pré-existências, mas também,
da importância das questões sensoriais na arquitetura.

Ilustração 117 - Ingresso na Casa Sande e Castro do lado norte. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954 (Moura, 2015).

Sente-se uma relação cuidada com a natureza, numa perspetiva de integração do
espaço construído. Num extenso terreno coberto por pinheiros bravos a casa implantase com respeito; a sua volumetria de um único piso, ocupa o espaço que medeia o
terreno e a copa das arvores, deixando assim que estas ocupem livremente o espaço
por cima da cobertura da casa. Consciente desta organização espacial em perfeita
harmonia com o meio envolvente, com a natureza, de igual modo também encontramos
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estas preocupações na sua casa atelier, em Cascais e, mais tarde, na sede e museu da
Fundação Calouste Gulbenkian.
Quando entramos em casa, no primeiro contacto visual, verificamos a clareza da
organização e a facilidade de circulação. Não existe corredor que garanta a separação
dos ambientes e a privacidade da casa. Existe sim uma rigorosa economia racional de
espaços, de grande importância no cumprimento do programa. Ao entrarmos, estamos
no ponto agregador e de distribuição, para os três núcleos que compõem a casa, a
cozinha/serviços a sala e os quartos.
Na sala a transparência e o contacto visual com o exterior é imediato, a opção de juntar
o espaço da zona de refeições com a zona de estar veio criar um espaço único
favorecendo a unidade espacial e enfatizando a relação com o exterior. O grande plano
envidraçado suportado por esbeltas caixilharias em ferro, cria uma imagem de grande
delicadeza e retira-lhe assim, o peso físico da matéria. A procura constante da perfeição
técnica dos detalhes e a sua depuração, ajuda a criar um sentimento de vazio do
espaço, que segundo Mies Van der Rohe, deveria ser preenchido pela vida.
Outra opção importante foi retirar o pátio que surgia na primeira versão do projeto.
Porque, se quatro anos antes quando projetou a sua casa, fazia sentido criar um pátio
que resultava de um espaço entre o seu atelier/garagem as escadas de acesso ao piso
superior e a zona de serviços, já na Casa Sande e Castro parecia forçado por se tratar
de um espaço central dentro da organização da casa, retirando assim, importância à
entrada, sendo mais um elemento semelhante na relação com o exterior, mas também,
um sentido de unidade, contenção espacial e volumétrica.

Ilustração 118 - Esquisso da casa Sande e Castro. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).
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Ilustração 119 - Sala de estar na casa Sande e Castro. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Cruz, 2010).

Ilustração 120 – Na primeira versão do projeto da casa Sande e castro, aparece o pátio como uma peça de valor dentro da organização
da casa, desvalorizando a entrada, a lareira surge no meio da sala com excesso de protagonismo, desviando o foco e a intenção de
continuidade do espaço para o exterior. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).
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Ilustração 121 – Nesta segunda versão Athouguia retira a lareira do meio da sala e acaba por incorporar na parede revestida a pedra.
No entanto apesar de sair a lareira do meio da sala, continua a existir um elemento vertical a separar a sala do exterior. (Athouguia, 1954).

Ilustração 122 – A versão final da Casa Sande e Castro depois de um processo de depuração que leva a uma composição espacial
focada para o exterior. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).
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Ilustração 123 – Estudo de alçado, casa Sande e Castro. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Athouguia, 1954).

Ruy D`Athouguia tem um gosto especial pela arquitetura de Mies van der Rohe e de Le
Corbusier, mas também podemos encontrar outras possíveis referências como Marcel
Breuer por exemplo, e é neste aspeto particular, da harmonia com o meio envolvente,
que encontramos uma atitude muito próxima deste arquiteto. Os grandes planos
construídos em pedra à vista, produto manufaturado, geometria da obra humana que se
impõe à natureza, recebe destaque no exterior. Quando entra na habitação a natureza
entra na vida humana. A lareira que, na primeira versão do projeto, surge no meio da
sala como elemento separador da zona de estar com a de refeições, é alterado e
incorporado à parede em pedra, na sua versão final, uma das características dos
projetos de Marcel Breuer.

Ilustração 124 - Vista para o jardim a sul, da Casa Sande e Castro. Projeto
de Ruy Jervis D`Athouguia, 1954. (Cruz, 2010).

Ilustração 125 – Vista para o jardim, na Casa Clark.
Projeto de Marcel Breuer, 1949. (Taller AVB, 2009).

Marcel Breuer tinha uma formação sólida, feita na Academia de Belas Artes de Viena,
em pintura e escultura e, na Bauhaus, onde chegou a professor. Foi aluno de Mies van
der Rohe e interessa-se pelo desenho de mobiliário, com muito êxito. As muitas obras
construídas, por este arquiteto, não passam despercebidas a nível nacional, são
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acompanhadas com muita atenção por alguns arquitetos portugueses, no entanto, são
poucos, aqueles que têm coragem de construir uma nova linguagem arquitetónica muito
diferente do contexto nacional, neste sentido, pode-se considerar que Ruy D`Athouguia
à época, teve a coragem sustentada, numa formação sólida e de princípios bem
fundamentados, que o levam a construir a casa Sande e Castro, a mais radical, no
contexto português.

Ilustração 126 – Casa Robinson de Marcel Breuer, construída
em 1948. (Ruben HC, 2016).

Ilustração 127 – Casa Sande e Castro de Ruy D`Athouguia,
construída em 1954. (Cruz, 2010).

Construída no final dos anos quarenta, poucos anos antes da
casa Sande e Castro, de Ruy D`Athouguia, mostram conceções
semelhantes entre os autores. As paredes em pedra são os
elementos com maior expressão e força do projeto, são estes
planos que estruturam e organizam toda a casa. A parede em
pedra indica-nos claramente uma separação entre os dois
núcleos principais da casa, a social da privada. Este tratamento
na composição espacial foi o mesmo princípio seguido na casa
Sande e Castro, em 1954.

Com possível referência à casa Robinson de Marcel Breuer, no
modo como os espaços interiores foram organizados a partir dos
elementos verticais em pedra. No entanto, a casa Sande e Castro
revela-se mais depurada e radical, em comparação com a casa
Robinson, no modo como materializa as suas ideias. Pormenor
importante, está no modo como a lareira foi colocada na sala, Ruy
D`Athouguia encosta a lareira à parede, deste modo retira massa
e volume entre interior e exterior e reforça a relação com a
natureza.

São inevitáveis as referências e as comparações com as casas de Marcel Breuer, mas
também com, Mies van der Rohe ou Le Corbusier, e aquilo que se consegue extrair de
cada um. E neste capítulo Ruy D`Athouguia faz uma obra de síntese. No caso de Marcel
Breuer as semelhanças começam na organização espacial interna, explorada ao
máximo, de maneira a evitar barreiras visuais com o exterior e, a fluidez de circulação
interna, nunca pondo em causa a hierarquia interna da casa (serviços, áreas sociais e
privadas), mantendo e preservando as condições necessárias de conforto; quer no uso
dos materiais, onde a pedra nas paredes ganha importância, como elemento essencial
na organização espacial da casa, mas também, a madeira, se bem que neste caso Ruy
D`Athouguia não usou madeiras como revestimento, já que Marcel Breuer usou madeira
no tecto nas casas Clark e Starley, construídas em 1949 e 1954, respetivamente.
Poderá ser por razões económicas ou arquitetónicas? Parece-me que a razão será, a
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vernacular. Pois a madeira, como a pedra, são elementos constituintes na natureza, que
se inserem bem no lugar. Já, no pavimento verifica-se uma igualdade nos materiais
escolhidos, o uso de lajetas em pedra irregular, ou de cerâmica quer no interior, quer no
exterior, são opções válidas para ambos os arquitetos.

Ilustração 128 – Sala com lareira na Casa Hooper II. Projeto de Marcel Breuer, em 1956. (Benoit, 2017).

6.2. LEITURA CRITICA
Quando Ruy D`Athouguia começa a esboçar os primeiros riscos da casa Sande e Castro
tem na ponta do lápis dezenas de projetos desenhados, nele têm a experiência de obra
feita, acompanhado por uma sólida formação, académica e intelectual. As suas obras
revelam uma conceção distante da restante arquitetura portuguesa, predominantemente
tradicional e conservadora. Este distanciamento na qualidade da arquitetura, também,
é um reflexo do afastamento que Ruy D`Athouguia tinha com as elites que dominavam
as encomendas em Portugal.
O contexto da arquitetura portuguesa em 1952 é de esperança, reforçada no congresso
de 1948; muitos arquitetos viram a oportunidade de expressarem uma nova linguagem
arquitetónica. Se para muitos era um novo caminho, já para Ruy D`Athouguia era
continuar o mesmo trajeto, apenas com a vantagem de estar legitimado, perante
aqueles que eventualmente tivessem dúvidas sobre a qualidade das suas obras. A
maioria das encomendas provinha de clientes privados, sem as restrições conceptuais
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impostas nas encomendas do Estado, eventualmente económicas, mas sempre livres
de pré-conceitos, liberdade conceptual que está espelhada na casa Sande e Castro.
É importante recuar um pouco no tempo e rever as obras construídas antes de 1954, e
perceber se houve evolução nas opções arquitetónicas. Recuamos até 1947, são
apenas sete anos, mas já com um número significativo de obras. Verificamos que
existem projetos que se desviam um pouco da conceção existente na casa Sande e
Castro, são as casas de Mark Brown, em Carcavelos e a casa Pereira Coelho, em
Cascais, no ano de 1947 e 1948 respetivamente. Tratam-se de casas construídas em
lotes relativamente pequenos, o que pressupõe alguma contenção económica, mas, se
o for o caso é pouco compreensível, pelas opções tomadas, relativamente ao custo dos
materiais e da mão de obra usados, nos vãos, no embasamento e na cobertura, o que
leva a crer que se tratou de uma imposição do cliente, pois Ruy D`Athouguia estava no
inicio de carreira e talvez mais tolerante. Estas casas podem ser classificadas como
modernistas, mas muito contidas e longe dos modelos praticados a partir de 1949. É o
caso da casa Maria Amélia Burnay, em 1949, da casa Barbosa Magalhães, Rui Mendes
e Marcelino da Costa, em 1950, e da casa Kurt Volz, em 1952, todas elas construídas
em Cascais e Carcavelos. Este último conjunto de casas juntamente com o projeto para
a prova de CODA, em 1947, a casa Solomon em Carcavelos, revelam uma linguagem
muito distante dos modelos nacionais, e próximo de uma arquitetura internacional.
A construção de uma nova linguagem arquitetónica muito diferente do contexto nacional,
requer muitos contributos a montante, já mencionados, no entanto existe uma
característica que faz parte da personalidade do autor, o modo de viver, o ser reservado,
recolher-se, para assim encontrar, o distanciamento, o silêncio, e por fim o tempo,
elementos necessários para imaginar o real. Constrói o real quando está na praia, ou
quando faz vela, em Cascais. O que me leva a interrogar: serão estas características, a
personalidade e a atitude do autor, transportáveis e refletidas na sua obra, no real?
Penso que sim. Depois de conhecer a obra de Ruy D`Athouguia tornou-se mais fácil
identifica-las, pela expressão plástica e modo como dialoga com a envolvente.
Características exploradas e repetidas nas muitas obras de Le Corbusier, Mies van der
Rohe, ou Marcel Breuer por exemplo, e tantos outros, com quem Ruy D`Athouguia se
identificou. Na casa Sande e Castro as referências têm duas dimensões: a humana e a
estética. Da dimensão humana faz parte o respeito pelo lugar e pela natureza, pois são
nestes ambientes que se constrói a obra. O cuidado na implantação de modo a
preservar o mais possível as pré-existências, únicas memórias do lugar, marcam
presença e fazem parte da organização e distribuição interior. A implantação e a
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distribuição espacial interna em harmonia com a natureza, os quartos e sala virados no
quadrante nascente e sul, tirando partido do conforto, a norte os serviços, cozinha, copa,
etc. A estética não pode estar dissociada da dimensão humana, ela ocupa o mesmo
espaço do homem, ela é o resultado das emoções, ideias e juízos, que são despertados
quando se observa uma obra.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração da presente dissertação de mestrado integrado em arquitetura teve como
principal objetivo o estudo e o entendimento da obra de Ruy Jervis D`Athouguia, no caso
de estudo da Casa Sande e Castro e a arquitetura Modernista em Cascais.
Termino este trabalho questionando como seria a obra de Ruy D`Athouguia se o
contexto, político, económico e cultural do País fosse diferente? Consciente da situação
e fora de alinhamentos conjeturais, preferiu adotar uma postura de distanciamento às
elites em vez de a questionar, com resultados potencialmente discordantes. Fez bem?
Que mais soluções teria apresentado, se houvessem outras Gulbenkian`s? O
decréscimo de encomendas a partir de um determinado momento, poderá ser imputado
ao estatuto que ganhou com a obra da Fundação Gulbenkian? Que visibilidade teria a
arquitetura portuguesa no contexto Europeu, num momento tão carente que a europa
atravessava, e os seus impactos?
Recoloque-se o arquiteto no seu ponto de partida. Começa o curso de arquitetura na
Escola de Belas Artes de Lisboa, após três anos de insucesso, pede transferência para
a Escola de Belas Artes do Porto, em 1940. Recolhe os ensinamentos do mestre Carlos
Ramos, apresenta o projeto para a obtenção do diploma de arquiteto, o CODA, no ano
seguinte recebe finalmente o diploma da Escola de Belas Artes, com classificação final
de 18 valores. Inicia a sua atividade profissional com o arquiteto Veloso dos Reis
Camelo, colabora em coautoria com Filipe Nobre Figueiredo e Formosinho Sanches. É
arquiteto e consultor na Câmara de Cascais e Montijo, além de outros cargos em
empresas privadas.
A quantidade de projetos assinados pode ser dividida em dois momentos: a primeira
começa na década de quarenta até ao ano da revolução, em 1974, com cerca de
duzentos projetos; a segunda, de 1974 até ao final da carreira, em 1989, com cerca de
trinta projetos assinados. Este decréscimo de trabalho depois de 1974, deve-se ao
estatuto que ganhou com a obra da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1969? Os
factos demonstram que não, pois entre a publicação do vencedor do concurso, em 1959
até à inauguração da obra, em 1969 decorrem cerca de dez anos, tempo suficiente para
assinar mais setenta e três projetos. Daí até 1974 assina vinte e três, sendo onze só em
1973. Conclui-se, que o decréscimo de encomendas aconteceu depois da revolução de
1974, com apenas três projetos por ano, até ao final da carreira.
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O distanciamento e neutralidade em relação ao poder político que se vivia em Portugal,
não o afastou das obras públicas e de grande impacto. Antes da Fundação Calouste
Gulbenkian, já assinara o Cineteatro de Abrantes, o Bairro das Estacas e o importante
grupo de Escolas, em Alvalade, o Bairro das caixas de Previdência, em Cascais. Tudo
obras importantes, que rejeitam a falsa questão da falta de obras. Falsa ideia, que terá
sido usada pelas elites que circulavam e se alimentavam do poder político, aqueles que
pela falta de coragem na argumentação arquitetónica, e teimavam em continuar a
praticar uma arquitetura caduca, não viam com agrado o sucesso dos outros. Enquanto
uns se debatiam em manter uma arquitetura tradicionalista, outros lutam por uma nova
linguagem arquitetónica, próxima dos estilos internacionais. Só com a realização do I
Congresso Nacional de arquitetura, em 1948, foi permitido aos arquitetos uma liberdade
de afirmação do seu trabalho e, mudar de uma vez por todas o panorama da arquitetura
portuguesa.
A paisagem arquitetónica em Portugal teimava em alterar-se, mantendo-se as poucas
regiões em Portugal que podem oferecer um património com diferentes manifestações
urbanísticas e arquitetónicas. Entre elas está a linha de costa que vai da cidade de
Lisboa até à vila de Cascais, a proximidade com a Capital e os encantos da Baia de
Cascais, aliados à romântica Sintra, fecham o triângulo que durante muitos anos são o
maior e mais importante circuito de atividades lúdicas e de lazer do País.
Com uma intensa atividade humana a partir do seculo XIX, desenvolve-se todo o litoral,
constroem-se os primeiros Palacetes, Chalets e equipamentos termais, iniciando-se
assim, a arquitetura de veraneio em Cascais. O desenvolvimento deste território
despertou o interesse e a visão de outros, os planos do Parque Estoril foram
impulsionados por Fausto de Figueiredo e, executados primeiro por agache e depois
por Etienne De Groer. Este plano, e a inauguração da Estrada Marginal, em 1940, vem
provocar novo desenvolvimento urbanístico, construindo-se vias de circulação,
equipamentos e habitação, de várias tipologias. Este desenvolvimento foi uma
oportunidade para os arquitetos, e com eles, novos modelos arquitetónicos.
Entre eles está Ruy Jervis D`Athouguia que escolhe Cascais para viver e desenvolver
uma intensa atividade profissional. Em Cascais desenvolve vários projetos, a maioria
deles para clientes privados e de natureza doméstica. Num território em que os modelos
arquitetónicos são predominantemente tradicionais, onde o Chalet e o Palacete
continuam a marcar com grande expressão e quantidade a paisagem da vila, Ruy
D`Athouguia tem consigo clientes que conhecem e aceitam as práticas dos modelos
arquitetónicos praticados no estrangeiro. Deste modo, assina vários projetos de

Luís António Estefânia Cardoso

130

Ruy Jervis D`Athouguia: a Casa Sande e Castro e a Arquitetura Modernista em Cascais.

habitação, a maioria deles de tipologia unifamiliar, sendo neste contexto a Casa Sande
e Castro, construída em 1954, e ainda, longe de terminar a sua carreira, é aquela que
sintetiza todas as suas preocupações e ideias na construção de um modelo de
arquitetura. Ruy D`Athouguia, considera que, a par da importância estética dos modelos,
também deve estar a questão humana; esta ideia está expressa em muitas das
memórias descritivas dos seus projetos. Na Casa Sande e Castro procura seguir os
princípios do modernismo: o racionalismo, o rigor geométrico e funcional, mas também
a sensibilidade, em que o espaço interno e o lugar onde se insere têm o propósito de
oferecer bem-estar. A importância estética dos modelos, por um lado, e a questão
humana, por outro, são elementos de natureza diferentes, mas que vivem, em perfeita
simbiose com o lugar.
As obras de Ruy D`AThouguia em Cascais destacam-se pela diferença estética. Numa
leitura mais atenta encontramos referências à arquitetura de Le Corbusier e de Mies van
der Rohe a merecerem destaque, mas onde também podemos encontrar possíveis
referências a outros arquitetos, como Marcel Breuer, por exemplo. As suas obras estão
um pouco por todo o País com maior expressão na região de Lisboa e Cascais, vão
desde os espaços verdes, comércio, indústria, arquitetura habitacional, equipamentos
turísticos, equipamentos culturais, equipamentos de transportes, arquitetura funerária,
equipamentos de desporto, aos equipamentos de lazer e recreio e edifícios de utilização
pública.
As obras de habitação e escolas do Bairro de Alvalade, o edifício de habitação coletiva
Torre do infante, a Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, a casa Ruy Jervis
D`Athouguia e a casa Maria Amélia Burnay, representam vários programas, vários
modelos que sintetizam as qualidades arquitetónicas, referências e princípios. Quando
o urbanista Faria da Costa desenha o Bairro de Alvalade e introduz no plano várias
tipologias habitacionais para diferentes classes sociais e ainda infraestruturas de apoio
como, por exemplo, as escolas, têm consciência da necessidade no desenvolvimento
de espaços humanizados e socializados, princípios que Ruy D`Athouguyia já defendia
na apresentação do CODA, em 1947, e na carta de Atenas desde 1933. Nas escolas,
do Bairro das Estacas e na Torre do Infante revela a preocupação na forma funcional e
racional no tratamento dos espaços exteriores, ao apoiar os edifícios em pilotis, e assim,
liberta o piso térreo para espaço verde destinado a recreio e lazer, característica
modernista do arquiteto e modelos próximo da arquitetura de Le Corbusier. Também, a
questão do bem-estar e do conforto, mereceram especial atenção, no estudo cuidado
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da insolação e iluminação, ao colocar proteções solares nas fachadas das escolas e
Torre do Infante.
Pode-se considerar a Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian como a obra
maior do arquiteto, não propiamente pelas suas dimensões, mas pelo que representou
para os autores, na arquitetura portuguesa, na cidade de Lisboa e para Portugal, numa
época e num contexto muito próprio da sociedade, que encontrou nesta obra um modelo
de afirmação a todos os níveis de um Portugal contemporâneo.
Numa época, ainda muito difícil para a arquitetura portuguesa, quando os arquitetos
procuravam afirmar novos modelos, surge a casa Sande e Castro com uma linguagem
arquitetónica muito diferente do contexto nacional. É uma obra de coragem, bem
fundamentada nos princípios do movimento moderno internacional, que desviam
qualquer intenção que não seja coloca-la no pódio da arquitetura portuguesa.
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OBRAS E PROJETOS
Após o falecimento do arquiteto Ruy Jervis D`Athouguia, o vasto espólio encontra-se
desde 2000 ao cuidado do Arquivo Municipal de Lisboa.
A coleção é composta por um amplo conjunto de projetos de arquitetura, que vão desde:
edificios de habitação unifamiliar e coletiva, industria e comercio, edifícios públicos,
equipamentos turísticos, culturais, transportes, desporto, espaços verdes, de lazer e
recreio.
Esta lista consiste da compilação de projetos, resultado do levantamento do espólio, na
medida das possibilidades da informação disponivel pelo Arquivo Municipal de Lisboa.
Sintetizam ainda a informação geral, separado por datas de projeto, encontramos as
obras e a sua localização geográfica, elementos gráficos disponíveis digitalmente,
nomeadamente memórias descritivas, desenhos técnicos e fotografias.

1945



Projeto de construção para mansarda na moradia, pertencente a Luísa
Maria Salema.
Rua da Trombeta n.º 10, Lisboa

1946


Projeto para a moradia de João Ricardo Chaves.
Rua 14 lote 9, Pedrouços.



Projeto para o bairro Marechal Carmona
Cascais

1947


Projeto para um cine-teatro
Abrantes



Projeto para a moradia do barão Frederic de Beck
Malveira da Serra, Cascais
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Casa Mark Brown
Projeto para a moradia de Mark Jacques Brown, em Carcavelos.

Ilustração 129 - Alçado Norte. Casa de Mark Jacques Brown, em Carcavelos. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1947. (Athouguia,1947).

1948


Projeto para um cine-esplanada
Cascais



Projeto de alterações para a moradia de Helena da Câmara, na Avenida
Emídio Navarro, em Cascais.



Projeto de alterações para o prédio de António Jervis de Athouguia Pinto
Basto.
Rua Ribeiro Sanches n.º 47, Lisboa.



Projeto para a moradia de Jaime Dantas.
Rua José Inácio Roquete nº C- J, Cascais.



Projeto para a moradia do barão Frederic de Beck.
Ajuda, Lisboa



Projeto de alterações para a moradia do Coronel Pereira Coelho, em
Cascais.



Projeto para a moradia de Luís Vitorino Pinto Vilela.
Belas
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1949


Projeto para a escola primária, no bairro de São Miguel, célula 7.
Alvalade, Lisboa.



Projeto para a escola primária, no bairro de São Miguel, célula 8.
Alvalade, Lisboa.



Projeto para a moradia de Maria Amélia Burnay Macedo.
Bairro dos Bem Lembrados, em Cascais.



Projeto para a garagem de Maria José de Sousa Holstein Beck, marquesa
de Tancos.
Parque Palmela, em Cascais.



Projeto para anexo na moradia de Vicente Manuel de Moura Coutinho de
Almeida d'Eça.
Rua Vasco da Gama, na Parede, Cascais



Projeto de alterações para o prédio de rendimento de Augusto Soares
Gonçalves.
Rua Tomás de Anunciação nº 24, em Lisboa.



Projeto para a garagem de Maurice Carp.
Rua António Martins, no Alto Estoril, Cascais.



Ante-projeto para a urbanização da zona a sul do bairro Marechal Carmona.
Cascais.

1950


Projeto de alterações para a sede do Sporting-Club de Cascais.
Cascais.



Plantas topográficas para a zona comercial de Alvalade, lote A-D, célula 8.
Alvalade, Lisboa.



Ante-projeto para a moradia de Jacques Rumaro.
Parque da Palmeira, em Cascais.



Projeto de alteração para a moradia de José Allen de Vasconcelos.
Carcavelos, Cascais.



Projeto de alteração para o prédio de José Scneeberger de Ataíde.
Rua do Gama, em Cascais.



Projeto para a cooperativa de moradias económicas.
Urbanização do terreno dos Lombos, em Carcavelos



Projeto para anexo na quinta da Torre de São Patrício, de Henrique Mantero.
Avenida Saboia, Monte Estoril, Cascais.
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Projeto para a moradia de Madeira Pinto.
Cascais.



Projeto para a moradia de Cândido Raul Frias.
Parede, em Cascais.



Ante-projeto para prédios de rendimento.
Avenida D. Vasco da Gama, rua D. Jerónimo Osório, rua Damião de Góis e
rua de Pedrouços, em Algés, Lisboa.



Projeto de alterações para a moradia de Caetano Maria Beirão da Veiga.
Rua da Palmeira n.º 20, em Lisboa.



Projeto de alterações para o edifício pertencente ao professor Ruy Ulrich.
Rua do Andaluz nº 52, em Lisboa.



Projeto para o bloco de habitação de João Soares.
Cascais.



Projeto para a moradia de José Manuel Enes Ferreira.
Portinho da Arrábida, em Sesimbra.



Projeto para a moradia de Domingos Pepulim.
Cidade da Beira, em Moçambique.



Projeto de alterações para a moradia de Ernesto Martorell.



Projeto para a moradia de Jaime Azancot.



Projeto para a moradia de Jorge Riley.
Carcavelos, em Cascais.
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Casa Barbosa Magalhães
Projeto para a moradia de Barbosa Magalhães, Rua 3 de Maio, na Parede, em Cascais.

Ilustração 130 – Representação axonométrica a grafite do exterior da casa de Barbosa Magalhães, na Parede, em Cascais. Projeto de
Ruy Jervis D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950a).

Ilustração 131 – Planta do piso do r/chão e 1º andar da casa de Barbosa Magalhães, na Parede, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950).
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Ilustração 132 – Desenho a grafite do Alçado Nascente da casa de Barbosa Magalhães, na Parede, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950).

Ilustração 133 – Desenho a grafite do Alçado Sul da casa de Barbosa Magalhães, na Parede, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950).
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Ilustração 134 – Desenho a grafite do Alçado Poente da casa de Barbosa Magalhães, na Parede, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950).

Ilustração 135 - Desenho a grafite do Alçado Norte da casa de Barbosa Magalhães, na Parede, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950).
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Casa Moreira Rato
Projeto para a moradia de José Manuel Moreira Rato, na antiga designação encosta da
Ajuda, lote nº 65, hoje Rua Dom Francisco de Almeida nº 8, no Restelo.

Ilustração 136 - Alçado Principal da casa de Manuel Moreira Rato, na Ajuda. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1950.
(Athouguia,1950b)

Ilustração 137 – Representação axonométrica da sala de estar da casa de Manuel Moreira Rato, na Ajuda. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950)
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Ilustração 138 - Representação axonométrica da zona de ingresso na casa de Manuel Moreira Rato, na Ajuda. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950)
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Casa Rui Mendes
Projeto para a moradia de Rui Mendes, na Rua José Carvalho de Araújo, em Cascais.

Ilustração 139 – Planta de implantação, da casa de Rui Mendes, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia. (Athouguia,195-b).

Ilustração 140 – Planta das fundações, r/chão, 1º andar e cobertura, da casa de Rui Mendes, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950)
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Ilustração 141 – Alçados e cortes da casa de Rui Mendes, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1950. (Athouguia,1950)

Ilustração 142 – Esquisso do alçado Nascente, da casa de Rui Mendes, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1950.
(Athouguia,1950)
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Ilustração 143 - Esquisso do alçado Norte, da casa de Rui Mendes, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1950. (Athouguia,
1950)
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Casa Marcelino da Costa
Projeto para a moradia de Marcelino Guilherme da Costa, na Amoreira, em Cascais.

Ilustração 144 – Planta do 1º piso (r/chão) da casa de Marcelino Guilherme da Costa, na Amoreira, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia. (Athouguia, 195-a)

Ilustração 145 – Alçados Poente e Sul da casa de Marcelino Guilherme da Costa, na Amoreira, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1950. (Athouguia, 1950)
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Ilustração 146 – Estudo de alçados e axonometrias em esquisso, da casa de Marcelino Guilherme da Costa, na Amoreira, em Cascais.
Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1950. (Athouguia, 1950)

1951


Projeto para a loja de João Antão Rosa.
Rua Saraiva de Carvalho, em Lisboa.



Projeto de ampliação para a moradia de Maurice Carp.
Rua Doutor António Martins, Estoril, em Cascais.

1952


Projeto de alterações para a moradia de Luís Dias Coutinho
Avenida Biarritz, no Estoril, em Cascais.



Projeto para a moradia de Rui Jervis Athouguia e Maria Domingas de
Athouguia.



Âmbito e conteúdo: Projeto para moradia que a Sociedade Nacional do
Fomento Imobiliário construiu no lote B2 do parque em Cascais, para os
sócios 3654 e 3732, respetivamente o arquiteto Rui Jervis Athouguia e Maria
Domingas Athouguia.



Ante-projeto para a moradia de Fernando Carvalho Seixas.
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Cascais


Projeto para a construção dos prédios tipo A, da célula 8, do bairro das
Estacas.
Alvalade, Lisboa.



Projeto para a moradia de Ernesto de Lacerda.
Monte Estoril, Cascais.



Projecto para a construção dos prédios tipo G, do Bairro das Estacas.
Alvalade, Lisboa.



Projeto da célula 8, do Bairro das Estacas.
Alvalade, Lisboa.
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Casa Kurt Volz
Projeto para a moradia de Kurt Volz, em Carcavelos.

Ilustração 147 – Axonometria da Casa Kurt Volz em Carcavelos. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952)

Ilustração 148 - Projeto da casa Kurt Volz. Detalhe construtivo. Ruy Jervis D`Athouguia, 1952. (Athouguia, 1952)
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1953


Projeto para boxes no hipódromo da Marinha de Cascais.
Cascais



Ante-projeto da célula 8 do bairro das Estacas.
Alvalade, Lisboa.



Projeto para zona comercial tipo B, do bairro das Estacas.
Alvalade, Lisboa.



Projeto para a construção dos prédios da zona comercial da célula 8, tipo C,
do bairro das Estacas.
Alvalade, Lisboa.



Projeto de alterações para a quinta de São Gonçalo, de Herbert Kronheimer.
Carcavelos, Cascais.



Projeto para a moradia de Maria Emília Gomes Xavier.
Parede, Cascais.



Projeto para a moradia de José Schneeberger de Athaide.
Cascais



Projeto de ampliação para a moradia de João da Silva Capucho.
São João do Estoril, Cascais.
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Bairro das Estacas
Projeto para a construção dos prédios tipo D, Célula 8 do bairro das Estacas, em
Alvalade, em Lisboa.

Ilustração 149 - Vista aérea do conjunto dos vários edifícios de habitação que compõem o Bairro das Estacas, em Alvalade. Projeto de
Ruy Jervis D`Athouguia, 1953. (Lisboa do Antigamente, 2016)

Ilustração 150 – Conjunto dos vários edifícios de habitação que compõem o Bairro das Estacas, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1953. (AEFAUP, 2016)
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Ilustração 151 - Planta dos pisos 1 a 5 do, para o Bairro das Estacas, tipo D da célula 8, em Alvalade. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1953. (Athouguia, 1953)
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1954


Projeto para as lojas de Ruy Leitão.
Rua do Alecrim n.º 47 A e B, Lisboa.



Projeto para o estaleiro naval de Jean Jacques Bonnin.
Cascais



Projeto para a construção dos prédios tipo F, do bairro das Estacas.
Alvalade, em Lisboa.



Projeto de remodelação para a habitação de Amadeu Antero Carneiro de
Miranda.
Largo José Fontana nº 1, na Parede, Cascais.



Projeto para a moradia de Claúdio Chaves Gomes da Costa.
Largo de Santo Antoninho n.º 8-9, à calçada da Bica Pequena.
São João do Estoril, Cascais.



Projeto para o prédio de Joana Castel Branco Mendes da Silva.
Rua da Saudade nº 18 e 22, em Cascais.

1955


Ante-projeto para a firma A. M. Almeida Lda.
Rua Actor Tasso nº 20, em Lisboa.



Projeto para a moradia da Sociedade Nacional de Fomento Imobiliário.
Lote camarário n.º 59 da rua D. Francisco de Almeida, na encosta do
Restelo, freguesia de Belém, Lisboa.



Projeto de alterações para os estabelecimentos comerciais de Ruy Ennes
Ulrich.
Rua Victor Cordon, nº 14-16, em Lisboa.



Projeto de alterações para a moradia de António da Câmara Rodrigues
Freitas.
Rua Vasco da Gama, em São João do Estoril, Cascais.



Ante-projeto para a moradia da Santa Casa da Misericórdia de Cascais.
Pátio do Carvoeiro, anexo à igreja da Misericórdia.



Projeto para a moradia de João Pinto Coelho e de Eliane Cordier Pinto
Coelho.
Estoril, Cascais.



Projeto para a moradia de Amadeu Carneiro de Miranda.
Largo José Fontana n.º 1, na Parede, Cascais.
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1956


Projeto de alterações para a firma Vária Lda.
Rua Nova de Trindade nº 10 C, em Lisboa.



Projeto de alterações para a loja Selectal.
Rua da Boa Vista nº 180, 2º, em Lisboa.



Projeto para a Ribeira dos Mochos.
Cascais



Projeto para a moradia de Manuel Pais Sande e Castro.
Parque da Gandarinha, em Cascais.



Ante-projeto para a moradia de Ruy Leitão.
Birre, Cascais.



Projeto para o prédio de rendimento de Ivan Pereira Sequeira Azevedo.
Avenida Duque de Ávila nº 199-201, Lisboa



Projeto para a moradia de Frederico Cardoso Vieira da Costa.
Estrada da Malveira, em Cascais.
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Casa do Guincho
Projeto para a moradia de João Santiago no Guincho, em Cascais.

Ilustração 152 – Representação axonométrica da casa de João Santiago no Guincho. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1956.
(Athouguia, 1956)

1957


Projeto para o edifício da Companhia Portuguesa Produtora de Malte e
Cerveja Portugália.



Nos gavetos da avenida Almirante Reis, rua Marques da Silva e rua António
Pedro, em Lisboa.



Projeto para a Sociedade de Equipamentos Audio Neofon.
Rua Nova do Almada nº 47, em Lisboa.



Projecto para a construção dos prédios da zona comercial da célula 8, tipo
E, do bairro das Estacas.
Zona compreendida entre o bairro de São João de Deus e a avenida de
Roma, em Lisboa.



Projeto para o prédio de Lopo de Carvalho.
Figueira da Foz.
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Projeto para a moradia de Orlando Saraiva Pinto da Costa.
Rua Joaquim Ereira, em Cascais



Projeto para o prédio de rendimento de Joaquim Gonçalves Varela.
Entre a avenida Luís Bivar n.º 95 E e a rua António Enes n.º 23, na freguesia
de São Sebastião Pedreira, em Lisboa.



Projeto para o prédio de rendimento de João Jorge Santiago Corte Real.
Rua de Santa Catarina nº 1, em Lisboa.



Projeto para a moradia de Soares Ribeiro.
Carcavelos, em Cascais.



Projecto para o prédio de rendimento de Joaquim Gonçalves Varela.
Rua António Enes e rua Doutor António Cândido, na freguesia de São
Sebastião da Pedreira, Lisboa.



Projeto para casas económicas, na povoação da Torre.
Cascais

1958


Projeto para o hotel Reno, para a firma Carl e Wemhoener Lda.
Avenida Duque de Ávila nº 195-197, Lisboa.



Projeto para o bar D. João - New Restaurante Portugal.
Largo D. João da Câmara, em Lisboa.



Projeto para o portão do armazém de motos, de Kutt Volz.
Calçada da Ajuda, em Lisboa.



Projeto de alterações para a loja de Manuel Antunes Ferreira.
Avenida João XXI nº 3 C, em Lisboa.



Projeto para o prédio de Mariana Castelo Branco.
Travessa das Almas à Lapa, em Lisboa.



Projeto para o prédio de rendimento de Jaime Rebelo Pinto e irmão.
Avenida Cinco de Outubro n.º 190, em Lisboa.



Projeto para o prédio de rendimento de José Afonso.
Rua Antero de Figueiredo nº 4, em Lisboa.
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Casa Maurice de Botton
Projeto para a moradia de Maurice de Botton, na Quinta da Marinha, em Cascais.

Ilustração 153 – Esboceto da Casa de Maurice Botton, na Quinta da Marinha, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1958.
(Athouguia, 1958)

Ilustração 154 – Planta do R/chão da Casa de Maurice Botton, na Quinta da Marinha, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1958. (Athouguia, 1958)
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Ilustração 155 - Planta do 1º Andar, da Casa de Maurice Botton, na Quinta da Marinha, em Cascais. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1958. (Athouguia, 1958)

1959


Ante-projeto para o conjunto de lojas de Ernesto Lacerda.
Avenida de Sabóia, no Monte Estoril, Cascais.



Projeto para o liceu masculino de Alvalade, futuro Liceu Padre António
Vieira.
Alvalade, em Lisboa.



Projeto para a ampliação da estação dos CTT.
Vila Franca de Xira



Projecto para o bairro da Rinchoa.



Projeto para a vila-moradia de Cecil Kay.
Estoril, em Cascais.



Projeto de alterações para o prédio de Mariana Castelo Branco.
Lisboa



Projeto de ampliação para a residência de José Nunes Ereira.
Monte Estoril, em Cascais.
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Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian
Obra maior e mais mediática do arquiteto em parceria com os arquitetos Pedro Cid e
Alberto Pessoa, e ainda, com os arquitetos paisagistas António Viana Barreto e Gonçalo
Ribeiro Telles.

Ilustração 156 – Plano geral proposto pela equipa A vencedora do concurso, Ruy D`Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa. (Fundação
Calouste Gulbenkian, 2018c).
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Ilustração 157 - Maqueta apresentada pela equipa A vencedora, constituída pelos arquitetos Ruy D`Athouguia, Alberto Pessoa e Pedro
Cid, em 1960. (FCG - Serviço de Projectos e Obras, 1960).

Ilustração 158 - Maqueta do Edifício da Sede, Museu e Jardim da Fundação Gulbenkian. Autores do projeto, Ruy D`Athouguia, Pedro
Cid e Alberto Pessoa. (FCG - Serviço de Projectos e Obras, 1966).
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Ilustração 159 – Plano geral definitivo I – 1969. Traçado do sistema de percursos. Projeto de Gonçalo Ribeiro Telles, em 1969. (Fundação
Calouste Gulbenkian, 2018d).

Ilustração 160 - Plano geral definitivo II – 1969. Estudo das espacialidades. Projeto de Gonçalo Ribeiro Telles, em 1969. (Fundação
Calouste Gulbenkian, 2018e).

Luís António Estefânia Cardoso

184

Ruy Jervis D`Athouguia: a casa Sande e Castro e a arquitetura modernista em Cascais

Ilustração 161 - Aspectos das fachadas do corpo da Sede. Autores do projeto, Ruy D`Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa. (Novais,
1969a).

Ilustração 162 - Vista sobre o lago e jardim adjacente ao Corpo do Auditório e das Exposições Temporárias. Autores do projeto, Ruy
D`Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa. (Novais, 1969b).
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Ilustração 163 - Estudo das relações visuais a privilegiar entre jardim – edifício – exterior. (Telles, 1961).

Ilustração 164 - Perspetiva da Zona Sul do Parque Calouste Gulbenkian. Projeto de Gonçalo Ribeiro Telles, em 1966. (Fundação Calouste
Gulbenkian, 2018f).
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Ilustração 165 – Vista aérea da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1969. Autores do projeto, Ruy D`Athouguia, Pedro Cid e Alberto
Pessoa. (Novais, 1969c).

Ilustração 166 – Vista do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. Projeto dos jardins do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles.
(Fundação Calouste Gulbenkian, 2018a).
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Ilustração 167 – Entrada do Museu Calouste Gulbenkian. Autores do projeto, Ruy D`Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa. (Institut
Français, 2018).

Ilustração 168 – O grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, com vista para o jardim. Autores do projeto, Ruy D`Athouguia,
Pedro Cid e Alberto Pessoa. (Fundação Calouste Gulbenkian, 2018b).
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Casa Baptista Fernandes
Projeto para a moradia de José Baptista Fernandes, na Avenida Marconi, em Linda-aVelha.

Ilustração 169 - Perspetiva da Casa de José Baptista Fernandes. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Athouguia, 1959)

Ilustração 170 - Alçado Nascente Poente. Casa de José Baptista Fernandes. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959. (Athouguia,
1959)
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Bairro da Federação da Caixa de Previdência da Parede
Projeto de casas económicas para o Bairro da Federação da Caixa de Previdência da
Parede.

Ilustração 171 - Estudo para a implantação do bairro de casas económicas na Parede. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959.
(Athouguia, 1959)

Ilustração 172 – Representação axonométrica para o bairro de casas económicas na Parede. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1959.
(Athouguia, 1959)
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1960


Projeto para o hotel de José Nunes Ereira.
avenida Sabóia, no Monte Estoril, em Cascais.



Ante-projeto para remodelação do teatro de Gil Vicente.
Cascais



Projeto para a loja das Meias Neofon de Francisco Pereira Coutinho.
Lisboa



Projeto para a oficina de colas Prager Portuguesa Lda.
Rua da Fraternidade Operária nº 44-48, em Lisboa.



Proposta para a urbanização dos terrenos de João Manuel Pereira Braga.
Rua de Trás-os-Montes, no Estoril, Cascais.



Proposta para a urbanização da Solátia.
Carnaxide



Projeto para uma escola, em São João do Estoril.
São João do Estoril, Cascais.



Projeto para uma mansarda no prédio da companhia de seguros Bonança.
Rua Áurea nº 100, em Lisboa.



Projeto para o Centro Nacional de Estudos Vitivinícolas.
Torres Vedras.



Projeto para o jardim do tribunal de Beja.
Beja



Projeto para os prédios de rendimento económico.
Avenida de Roma e Avenida da Igreja, em Lisboa.



Projeto para os imóveis de habitação e projeto para a urbanização dos
terrenos de Enrique Mantero.
Avenida Saboia, no Monte Estoril.



Projeto para a moradia de António Carlos Neves de Sousa Leal.
Cascais



Projeto para parque de estacionamento em prédios de Lisboa.
Rua Pinheiro Chagas, com os logradouros dos prédios da avenida Duque
de Ávila nº 195 a 205, em Lisboa.



Projeto para a moradia de Arlindo dos Santos.
Alcabideche, em Cascais.



Projecto de alteração e substituição do "Chalet Leitão" por um edifício de
características hoteleiras de três pisos de Henrique Leitão.
Avenida Dom Carlos I, em Cascais
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Ante-projeto para os prédios de Lucília Gualtieri Echaves.
Cascais



Projeto de alterações para a residência e atelier de Rui Jervis D´Athouguia.
Lisboa



Projeto de alterações para a moradia de Emília de Athouguia.
Cascais



Projeto para o prédio de rendimento de Fernando O'Neill.
Rua D. Afonso Henriques, no Monte Estoril, Cascais.



Projeto de alterações para o andar de José Afonso.
Rua Antero de Figueiredo nº 4 a 4 A, em Lisboa.



Projeto para a moradia de Francisca Valdez.
Cascais

1961


Projeto de alterações para o hotel Príncipe.
Avenida Duque de Ávila nº 199-201, em Lisboa



Projeto de alterações para os prédios de José dos Santos Beco Junior.
Zona entre a avenida de Roma e o bairro São João de Deus, em Lisboa.



Projeto de alteração para os imóveis de habitação de António Carlos Neves
de Sousa e do seu filho José Peixoto.
Rua Jaime Thompson, em Cascais.



Projeto para a moradia de Manuel Sá Nogueira Gusmão.
Rua Primeiro de Dezembro nº 56, na Amadora.



Projeto para o prédio de rendimento de Beatriz da Costa de Santa Rita
Nunes da Silva.
Rua Conselheiro Arantes Pedroso nº 11 a 19, em Lisboa.



Projeto para a casa de recreio de Rui Jervis Athouguia.
Entre as praias da Figueirinha e Galápos, na Arrábida.
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Casa Carlos Sousa
Projeto para a moradia de Carlos Alberto Reynolds de Sousa Azevedo, no Bairro do
Rosário, em Cascais.

Ilustração 173 – Representação axonométrica da casa Carlos Alberto Reynolds de Sousa Azevedo, no Bairro do Rosário. Projeto de Ruy
Jervis D`Athouguia, 1961. (Athouguia, 1961)

1962


Projeto para um posto clínico, na Parede.
Parede, em Cascais.



Projeto de ampliação do hotel Reno.
Avenida Duque de Ávila, em Lisboa.



Projeto de alterações para a moradia de Julieta Simões da Fonseca.
Avenida Vasco da Gama nº 23, em Cascais.



Projeto para o prédio de Francisco Prates Dórdio.
Monte Estoril



Projeto para os imóveis de habitação de Ernesto Correia das Neves e
herdeiros.
Avenida do Ultramar, em Cascais.
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Pousada da Nazaré
A encomenda deste trabalho está incluída dentro de um grupo de pousadas a construir
em vários pontos do país, por iniciativa do Ministério das Obras Públicas, cujos anteprojetos foram encomendados a alguns dos mais novos arquitetos portugueses.
Edifício de linhas puras e simples, que formam um volume perfeitamente adaptado ao
terreno, com três pisos, sendo a zona dos hospedes totalmente aberto sobre o mar, com
orientação solar controlada. Projeto de 1962, que nunca chegou a ser construído.

Ilustração 174 - Pousada da Nazaré, estudo de implantação. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1962. (Correia, 2008).

1963


Projeto para o centro cívico e comercial Solátia.
Carnaxide



Ante-projeto para os imóveis de habitação da Sociedade Civil do Vale do
Sol, de Quintarilha Pinto e outros.
Monte Estoril, em Cascais.



Projeto de alterações para a moradia de Maria Isabel Machado.
Rua João das Regras nº 19, no Casalinho de São José, no Monte Estoril,
Cascais.
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Edifício de Luiz Sobral
Projeto de alterações para o prédio de Luiz Sobral, na rua do Século nº 34 e na calçada
dos Caetanos nº 7, em Lisboa.

Ilustração 175 – Axonometria do Anteprojeto para alterações no edifício de Luiz Sobral, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1963. (Athouguia, 1963)

Ilustração 176 – Anteprojeto, gráfico de insolação para alterações no edifício de Luiz Sobral, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1963. (Athouguia, 1963)
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Ilustração 177 – Alçado do edifício de Luiz Sobral, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1963. (Athouguia, 1963)

1964


Projeto para um quartel da GNR, no forte de Caxias.
Caxias



Projeto para a ocupação do terreno de Vasco Ventura Pires, possui na
Parede, necessária para a ampliação do bairro da Federação das Caixas de
Previdência, baseado num projecto e regulamento do Plano da Costa do
Sol, para construção de 10 moradias.
Parede, Cascais.
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Centro de habitação e comércio, na Torre do Infante
Projeto de alterações para o centro de habitação e comércio. Área entre a Avenida
Infante D. Henrique e a rua Franklim Lamas, em Cascais. Este centro faz parte da fase
B, do projeto aprovado para o bloco de habitação conhecido por Torre do Infante.

Ilustração 178 - Maqueta do centro de habitação e comercio, em Cascais, junto à Torre do Infante. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1964. (Athouguia, 1964)

Ilustração 179 - Planta de localização do centro de habitação e comercio, em Cascais, junto à Torre do Infante. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1964. (Athouguia, 1964)
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Ilustração 180 – Alçado do centro de habitação e comercio, em Cascais, junto à Torre do Infante. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia,
1964. (Athouguia, 1964)
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1965


Projeto para um centro comercial.
Cascais



Projeto de alteração para o prédio de António de Resende Valadas
Fernandes e de João António Frota Simões Cúcio.
Rua Conselheiro Arantes Pedroso nº 11 a 19, em Lisboa.

1966


Estudo para a construção da fábrica E. Potard Lda.
Lisboa



Projeto de alterações para o supermercado Águia Bento e Martins Lda.
Avenida António Augusto Aguiar n.º 68-72, em Lisboa.

1967


Projeto para o hotel Miramar.
Monte Estoril, em Cascais.



Projeto para a construção de edifícios na quinta do Forno, em Alverca do
Ribatejo, propriedade de Luís Rosado Féria Teotónio.
Alverca do Ribatejo



Projeto para a construção de moradias na quinta da Marinha a pedido da
Sociedade Miramar Lda.
Quinta da Marinha, em Cascais.



Projeto para o banco Lisboa e Açores.
Rua 22 de Dezembro, em Setúbal.



Projeto para a urbanização do bairro do Rosário, contemplando centro de
habitação e comércio.
Bairro do Rosário, em Cascais.



Projeto para a moradia de Carlos Telmo Pereira.
Gandarinha, em Cascais.



Projeto para o edifício Lisboa, na avenida de Berna, em Lisboa.
Estudo e projeto de Alberto Pessoa, Pedro Cid e Rui Jervis D`Athouguia,
que em conjunto, têm como missão, realizar um conjunto de edifícios
inseridos na proteção da orla norte da zona da Fundação Calouste
Gulbenkian. A ocupação dos terrenos a poente da rua Dom Luís de Noronha
contíguos à praça de Espanha, abrangem na testa da Fundação, o
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quarteirão com frente para a avenida de Berna e limitado lateralmente pela
rua Tenente Espanca.

1968


Projeto para a urbanização da zona de Pegões, a pedido da autarquia do
Montijo, no âmbito do plano diretor do concelho.
Pegões



Ante-projeto para a estação dos CTT.
Rossas, em Arouca.



Projeto para o prédio de Carlos Larroudê.
Avenida Duque de Ávila nº 187, em Lisboa.



Projeto para moradias individuais, no Solar de Santo António, de Cremilde
Martins.
Parede, Cascais.
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Casa António Rocha Fontes
Projeto para a moradia de António da Rocha Fontes, em Azeitão.

Ilustração 181 – Planta de implantação. Casa de António da Rocha Fontes, em Azeitão. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1968.
(Athouguia, 1968)

Ilustração 182 - Alçados, plantas e cortes. Casa de António da Rocha Fontes, em Azeitão. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1968.
(Athouguia, 1968)
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Ilustração 183 – Planta do r/chão e corte A-B. Casa de António da Rocha Fontes, em Azeitão. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1968.
(Athouguia, 1968)
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1969


Projeto para o aldeamento turístico da quinta da Bicuda, de José Nunes
Ereira.



Contempla hotel, motel, instalações comerciais e desportivas.
Torre, Cascais.



Projeto para uma escola, na quinta do Morgado.
Lisboa



Projeto para a garagem da PIDE, no forte de Caxias, para trinta viaturas com
estação de serviço e instalações do respetivo piquete, junto ao reduto norte
do forte de Caxias, com capacidade para dois autocarros e carrinhas.
Caxias



Projeto para o bairro económico da quinta do Morgado.
Bairro da Encarnação, em Lisboa.



Projeto para o prédio de rendimento de Ema Silva Cavalleri.
Avenida de Saboia, no Monte Estoril, Cascais.



Projeto para os prédios de rendimento de Frederico Chagas.
Avenida Saboia, no Monte Estoril, Cascais.

1970


Projeto de alterações para a loja Guiva de Guilherme Silva.
Rua da Prata n.º 210 - 220, em Lisboa.



Levantamento topográfico do terreno e zona da rua de São Caetano à Lapa,
a pedido da marquesa de Tancos.
Rua de São Caetano à Lapa, em Lisboa.



Projeto para a urbanização de Jaime Freitas Sousa Brandão.
Casais de Mem Martins
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Centro Cultural de Beja
Projeto de construção para o Centro Cultural de Beja, a pedido da Câmara Municipal.
No terreno compreendido entre a avenida do Brasil, rua Luís de Camões, rua Pedro
Álvares Cabral e rua Afonso de Albuquerque.

Ilustração 184 – Representação axonométrica do Centro Cultural de Beja. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1970. (Athouguia, 1970)

1971


Ante-projeto para a moradia de Carlos de Carvalho.
Casal da Cabeça, em Sintra.



Projecto para a construção de moradias sociais na cerca do Seminário de
Beja, em lotes situados na avenida Vasco da Gama, avenida do Brasil, rua
Luís de Camões e rua Padre Pedro Agostinho de Macedo, em Beja.



Projeto para um prédio no Restelo.
Rua J, à Encosta do Restelo, em Lisboa.
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Proteção das áreas verdes da Fundação Calouste Gulbenkian
Estudo da zona de proteção das áreas verdes da Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, com o objetivo de criar arruamentos e estacionamento, sem prejuízo do contexto
e das áreas pedonais.

Ilustração 185 - Zona de proteção, Planta da solução proposta. Estudo da zona de proteção das áreas verdes da Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1971. (Athouguia, 1971)
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Ilustração 186 - Zona de proteção, Planta da área verde a proteger. Estudo da zona de proteção das áreas verdes da Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1971. (Athouguia, 1971)
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Ilustração 187 - Perfil longitudinal com incidência no anfiteatro e no jardim. Estudo da zona de proteção das áreas verdes da Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1971. (Athouguia, 1971)

Ilustração 188 – Perfil transversal do auditório e estacionamento. Estudo da zona de proteção das áreas verdes da Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1971. (Athouguia, 1971)

1972


Projeto para o arranjo urbanístico dos terrenos municipais junto do bairro da
federação de Parede.
Parede, Cascais.



Projeto para o edifício da câmara municipal de Almada e centro cultural
Calouste Gulbenkian, incluindo o arranjo paisagístico do parque municipal.
Almada

1973


Projeto de ampliação para o Clube Naval de Cascais, arranjo da Cidadela e
sua inserção na marina, projetada para a baía de Cascais.
Cascais



Projeto para a aldeia turística de Manuel Sande e Castro.
Linhó, em Sintra.
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Projeto para a execução do plano geral de urbanização do concelho de
Odemira.
Odemira



Projeto para a urbanização da zona entre o bairro do Rosário e a estrada da
Torre.
Cascais



Concurso para o projeto do Centro Cultural de Belém. Contem plano de
salvaguarda e valorização de Belém, planta das estações arqueológicas.
Lisboa



Projeto para a urbanização de João Ferreira da Fonseca.
Sintra



Projeto para os prédios de rendimento de Correia Antunes.
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra nº 48-50, em Algés.



Projeto para os prédios de rendimento a construir pela empresa imobiliária
Habitat.
Miraflores



Projeto para o prédio da empresa Batimate-Investimentos e Comércio Lda.
Avenida 5 de Outubro, em Lisboa.



Projeto de alterações para o apartamento de Luís Filipe Farinha dos Santos.
Torre do Infante, em Cascais.
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Plano de Urbanização em Beja
Projeto para a urbanização da cidade de Beja, terrenos a poente e noroeste do hospital
regional de Beja.

Ilustração 189 - Estudo do plano e planta de síntese. Plano de Urbanização dos terrenos a Poente e Noroeste do hospital regional de
Beja. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1973. (Athouguia,1973)

Ilustração 190 - Maqueta do plano. Plano de Urbanização dos terrenos a Poente e Noroeste do hospital regional de Beja. Projeto de
Ruy Jervis D`Athouguia, 1973. (Athouguia,1973)
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1974


Concurso para a construção do Centro e Palácio de Congressos, no Estoril,
contemplando zona comercial, health club, zona administrativa e parque de
estacionamento, em Cascais.

Luís António Estefânia Cardoso
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Centro habitacional e comercial de São Bento
Projeto para a urbanização de um centro habitacional, hoteleiro e comercial, em São
Bento, em Lisboa.

Ilustração 191 - Planta de conjunto. Projeto para urbanização de habitação unidade hoteleira e área comercial. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1974. (Athouguia,1974)
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Ilustração 192 – Perfil transversal. Projeto para urbanização de habitação unidade hoteleira e área comercial. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1974. (Athouguia,1974)

1976


Projeto para a sede e museu fundação Calouste Gulbenkian.
Lisboa.



Projeto para a área do recinto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima.
Fátima



Projeto para a construção de um centro urbano, em Santo André, constituído
por 350 fogos, de baixa estatura, com espaços verdes, comércio e
estacionamento, solicitado pela Direção de Projetos de Construção e
Habitação da Área de Sines.
Sines

1977


Projeto para o ordenamento turístico da Serra da Estrela.
Serra da Estrela

1978


Projeto para o ordenamento urbano da praça de Espanha
Lisboa



Projeto para a construção dos serviços públicos, em Santarém.
Santarém



Projeto para a sede do metropolitano, em Palhavã.
Lisboa
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1979


Programa base para o Centro de Congressos de Lisboa e estudo de
localização do mesmo, em Belém.
Lisboa



Projeto para o museu de Leiria
Leiria

1980


Projeto para uma pousada, de José Palma.
Beja



Projeto para a urbanização da quinta da Musgueira.
Lisboa



Projeto para a moradia de José Lino Vital de Freitas Aguiar.
Rua dos Loureiros, Torre, em Cascais.



Projeto para a moradia de Francisca de Athouguia da Rocha Fontes e de
Rui Jervis de Athouguia.
Rua Afonso Sanches, n.º 32, em Cascais.

1981


Projeto para a iluminação das esplanadas das praias de Cascais e do Estoril.
Cascais



Projeto para a construção das novas instalações eléctricas dos serviços da
Câmara Municipal de Lisboa – COMITUR.
Campo Grande, Lisboa.



Projeto de construção para o Centro Cultural de Beja, a pedido da Câmara
Municipal. Terreno compreendido entre a avenida do Brasil, rua Luís de
Camões, rua Pedro Álvares Cabral e rua Afonso de Albuquerque.
Beja

1982


Projeto para o Centro Balnear e Talassoterápico, solicitado pela Sociedade
de Banhos de Mar da Praia da Cresmina.
Guincho, em Cascais.



Projeto para a Rádio Difusão Portuguesa.
Avenida Duarte Pacheco nº 6, em Lisboa.
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Projeto para as instalações da Divisão da Polícia de Segurança Pública de
Portimão.

1983


Projeto para o complexo-sede dos serviços centrais da Caixa Geral de
Depósitos.
Avenida João XXI, em Lisboa.

1985


Projeto de ampliação para as instalações da ADSE.
Praça de Alvalade, n.º 18, em Lisboa.

1987


Propostas para um concurso de ideias para a renovação da zona ribeirinha
de Lisboa, lançado pela Associação dos Arquitetos Portugueses.
Lisboa

1988


Projeto para a ampliação do hotel Madeira Hilton Palace, da empresa
Lignum Investimentos Turísticos da Madeira.
Funchal
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Residência de estudantes da cidade universitária
Concurso para Projeto de uma residência de estudantes para os serviços sociais da
Universidade de Lisboa, na cidade universitária.

Ilustração 193 - Planta de implantação e arranjos exteriores. Projeto para concurso da residência de estudantes da Universidade de
Lisboa. Projeto de Ruy Jervis D`Athouguia, 1988. (Athouguia, 1988)
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Ilustração 194 - Alçado Sul. Projeto para concurso da residência de estudantes da Universidade de Lisboa. Projeto de Ruy Jervis
D`Athouguia, 1988. (Athouguia, 1988)

1989


Projeto para a firma António M. R. Fernandes - Despachantes Oficiais, Lda.
Rua dos Industriais n.º 25, em Lisboa.



Concurso de ideias de arquitetura para a Expo 98, diversos pavilhões
(núcleo central, Pavilhão dos Oceanos, Multiusos, auditório ao ar livre, área
dos países participantes, etc.
Lisboa



Projeto para a moradia de Edite Mendes Vasconcelos Guimarães e de Vilar
da Veiga. Terras do Bouro, no Gerês.
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LISTA DE ANEXOS
Anexo A - A Ordens Honoríficas.
Anexo B - Proposta de classificação da casa Ruy Jervis D’Athouguia
como Monumento de Interesse Nacional

Luís António Estefânia Cardoso

219

Ruy Jervis D`Athouguia arquiteto modernista em Cascais

Luís António Estefânia Cardoso

220

ANEXO A

Ordens Honoríficas

CIDADÃOS NACIONAIS AGRACIADOS COM ORDENS PORTUGUESAS

RESULTADOS DE PESQUISA
NOME

ORDEM

GRAU DATA

BASTO Ruy de Sequeira Manso Gomes Palma Jervis D'Athouguia Ferreira Pinto (Arquitecto)

SANT'IAGO da ESPADA

O

1969/10/31

ANEXO B

Proposta de classificação da casa Ruy Jervis D’Athouguia como Monumento de
Interesse Nacional

