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Resumo
A dissertação, “Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de
Identidade: elementos para a construção de um percurso” constitui um corpo
de análise, interpretação e crítica de um conjunto de factores determinantes
que se repercutiram na produção arquitectónica nacional.
A partir dos anos trinta, após o saneamento financeiro realizado pelo
Estado Novo, protagonizado por António de Oliveira Salazar e coadjuvado por
Duarte Pacheco e António Ferro, que personificaram a ideologia de progresso
e

engrandecimento

nacional,

aparece

fortemente

caracterizada

pelos

paradigmas do nacionalismo, a defesa da soberania nacional, a modernização
das instituições, e, principalmente, pela crença no Estado como mediador das
tensões.
É desta forma iniciado um processo marcado pela transformação do
imaginário colectivo como instrumento regulador, originando a construção de
uma identidade nacional unificadora, que a partir de um projecto político,
identifica especificidades na arquitectura portuguesa.
Para a concretização desses objectivos, o Estado lança-se numa política
de obras públicas, onde se destaca, numa primeira fase, a adopção de uma
arquitectura associada ao Modernismo europeu, e, posteriormente, uma
arquitectura com uma linguagem formal que assume uma carga simbólica, que
referenciava os valores nacionalistas, dando origem a duas linguagens
arquitectónicas.
Na primeira fase - anos trinta - os elementos constituintes de sua
linguagem formal ganharam importância ao reflectirem uma atitude, cujo
conceito implica a relação directa entre indivíduo e crença, organizando assim
uma identidade de conteúdo. Na segunda fase - anos quarenta – a proposta
arquitectónica é acompanhada por um conjunto de sistemas de significação,
reflexo de uma crise de identidade sentida no âmbito sociocultural, procurando
no conjunto simbólico, a resposta para a representação de uma nova
identidade.
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Este período, de duas décadas, marcou uma especificidade na
arquitectura portuguesa, dando origem a um percurso que culminou no
processo de construção de um campo profissional autónomo, interligado à
função social da arquitectura.
O percurso concretizaria e definiria a consolidação de uma linguagem
plástica reconhecida, por meio da construção de obras emblemáticas, que pelo
seu valor concretizaram a sua própria história. Para a concretização destas
obras o Regime recorreu a um conjunto de arquitectos, denominado grupo, que
de forma incondicional deram uma resposta sem reservas, procurando conciliar
um projecto cultural com o discurso ideológico. Neste contexto, arquitectura e
Estado estabeleceram, especialmente durante estes anos de governo, uma
relação bastante particular.
Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, cujas consequências
também se fizeram sentir em Portugal, o “sistema” começou a se posto em
causa, o que se reflectiu também na arquitectura do Regime, alvo de efusivas
criticas e necessitando de uma revisão. O ponto de viragem nesta arquitectura
do regime dá-se em 1948, com o I Congresso. Neste Congresso é estabelecida
uma união entre os arquitectos, com o objectivo de combater o atraso,
associado à ideia de tradição, procurando no discurso da modernidade, uma
nova proposta para a arquitectura portuguesa.

Palavras-chave
Atitude
Identidade
Crise de Identidade
Estado Novo
Fascismo
Percurso
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Summary
The dissertation “Portuguese Architecture 1930-1950s. Attitude and Crisis of
Identity: elements for a new direction” offers a close analysis, interpretation and
criticism to a series of decisive factors that are reflected in the national
architecture.
In the 1930s the defence of the national sovereignty and modernization of
institutions appears strongly characterized by the paradigm of nationalism and,
in particular, by the belief in the government as a mediator of tensions. This
occurs following a financial restructuring carried out by the Estado Novo (New
State), the authoritarian regime installed in Portugal, led by António de Oliveira
Salazar and assisted by Duarte Pacheco e António Ferro, who embodied the
regime’s ideology of progress and national growth.
A process underlined by the transformation of the collective imagery as a
regulatory instrument began to emerge. This gave way to the construction of a
unifying national identity, which departed from a political agenda and identified
specificities in Portuguese architecture.
In order to achieve these objectives, the Estado Novo government adopted a
public works programme. In an initial stage, the adoption of an architecture
associated with the European Modernism can be identified, and later, an
architecture whose formal language assumed a degree of symbolic content
taking references from nationalist values and forming two distinct architectural
languages.
In the first phase – 1930s – the elements of this formal language gained
relevance in reflecting the attitude, whose concept implies the direct relationship
between individual and belief. An identity of content is thus organized. In the
second phase – 1940s – the architectural project is accompanied by a series of
systems of meaning, a reflection of the crisis of identity felt in the socio-cultural
scope, and in search in this symbolic realm of the answer for the representation
of a new identity.
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This period, which lasted two decades, marked a specificity in Portuguese
architecture, creating thereby a new direction which culminated in the
construction process of an autonomous professional field interlinked with the
social function of architecture.
This new direction would materialize and define the consolidation of a
recognizable language of representation by means of the construction of iconic
works of a value, which established their own history. In order to develop these
works the regime appointed a series of architects, the so-called Grupo, as an
attempt to reconcile the cultural project with the ideological discourse. In this
context, especially during these years of government, architecture and Estado
established a very particular relationship.
Nevertheless, after the Second World War, whose consequences were also felt
in Portugal, the “System” was questioned and this was reflected in the
architecture of the regime, which was subject to severe criticism and in need of
revision. The turning point for the architecture of the regime happens in 1948
with the First Congress. In this congress a union between architects is
established with the aim of facing the backwardness associated with the idea of
tradition whilst searching in the modern discourse for a new proposal for
Portuguese architecture.

Key words:
Attitude
Identity
Crisis of Identity
Estado Nove (New State)
Fascism
Direction
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INTRODUÇÃO
Objectivos

O principal propósito deste trabalho de investigação centra-se na
abordagem a dois conceitos que configuraram diversas vertentes da
problemática disciplinar verificada no contexto da arquitectura portuguesa no
período

balizado

entre

1930

e

1950.

A

investigação

referida

foca

particularmente dentro deste período temporal, o desenvolvimento e a
permanência de um conjunto de acções concretizadas em obras, que
colocaram em causa o próprio conceito e modelos da arquitectura em Portugal.
A produção arquitectónica nesse período, não foi linear, verificando-se
inflexões na produção da Arquitectura no plano nacional. Estas inflexões
obrigaram à incorporação de conceitos e modelos observados na arquitectura
internacional, passando-se posteriormente a uma produção que mistura
modelos, conceitos e processos, tendo como base o conceito de tradição.
A opção pelo período preciso, justifica-se por duas ordens de razões: a
primeira, por estar directamente relacionado com o nascimento e consolidação
do Estado Novo1, ocorrido no período dos anos trinta aos anos cinquenta; a
segunda, porque estes vinte anos definiram uma baliza à prática arquitectónica
e funcionaram como momento charneira e ponto de viragem na arquitectura, à
qual estão associados acontecimentos paralelos.

1

O Estado Novo nasceu de um conjunto de actos institucionais que configuram um novo
regime, designadamente, a União Nacional, único partido permitido pelo regime, fundado em
Julho de 1930, com a expressa finalidade de lhe prestar apoio e uma Lei Fundamental
destinada a constitucionalizar o regime, plebiscitada em Março de 1933. Depois, um conjunto
de diplomas instituindo a organização corporativa: o Estatuto do Trabalho Nacional, e as leis
dos Grémios e Sindicatos Nacionais em Setembro de 1933. No plano estritamente político, o
Estado Novo coroa a transição para um modelo de regime iniciada com o 28 de Maio de 1926.
A partir de meados da década de 30, o Estado Novo consolida-se em torno, não apenas de
uma estrutura de regime, mas de um homem, e de uma política de fomento, educativa e
cultural. O homem, Salazar, é cada vez mais a peça decisiva da governação, coordenando
mas sobretudo ocupando-se pessoalmente das mais importantes áreas governativas. O regime
construiu a sua imagem de solidez e eficácia com o relançamento de um plano de grandes
Obras Públicas, de uma política educativa estreitamente subordinada aos pressupostos
ideológicos do regime e de uma política de promoção dos valores nacionalistas, através da
actividade cultural.

_______________________________________________________________
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Importará, pois, procurar contextualizar os diversos factores que revelam
uma série de noções com o discurso da e sobre a arquitectura, em paralelo
com as inevitáveis relações dos arquitectos e da sua arquitectura,
estabelecidas com o regime do Estado Novo, bem como as matérias e as
reflexões que informaram a produção especifica desse período. Nesse
pressuposto, a abordagem às actuações, no campo restritivo da arquitectura,
está directamente ligada aos problemas disciplinares específicos.
Tendo como ponto de partida o percurso distinto, acima delimitado
temporalmente,

pretende-se

uma

abordagem

dirigida

no

sentido

de

problematizar conteúdos específicos, na tentativa de percepcionar as
interacções que consolidaram essa atitude e percepcionar até onde essa
delimitação temporal comportou uma mudança paradigmática na produção
arquitectónica nacional, determinando um conjunto de factores para o debate
arquitectónico.
Assim sendo, estabelece-se uma abordagem vertical e cronológica,
cruzada pelo exercício crítico e de reflexão, que permita construir uma visão
das questões analisadas. Neste contexto propomos o percurso anos 30-40,
em que os primeiros concretizam uma “atitude” e os segundos, o reflexo de
uma “crise de identidade”.
O conceito de atitude implica a relação directa entre indivíduo e crença,
organizando assim uma identidade de conteúdo, que implicou que um
conjunto de arquitectos tenha adoptado uma posição baseada na avaliação
reflectida dos valores da sua produção e dos seus possíveis efeitos.
Nesta perspectiva, a “atitude” surge como legado de uma liberdade
resultante do trabalho desenvolvido por uma geração2, denominada de “grupo”.
O “grupo” vai aguentar os primeiros embates da introdução de uma sintaxe
modernista e ser actuante, durante os primeiros anos do Estado Novo: nos

2

Esta geração viria a ser denominada por alguns autores como “Geração Transigente”ou
“Geração do Compromisso” a partir da figura de Carlos Ramos (1897-1969) e da qual faziam
parte Cottinelli Telmo (1897-1948), Paulino Montez (1897 - 1988), Cristino da Silva (18961976), Jorge Segurado (1898-1990), Pardal Monteiro (1897-1957), Carlos Rebello de Andrade
(1887-1971) e tantos outros. Esta geração viria a ser responsável pela produção arquitectónica
mais significativa do país, a partir dos anos trinta.

_______________________________________________________________
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anos que se seguiram, reger-se-á pela introdução de um novo vocabulário,
proposto e assimilado pelo regime.
A “crise de identidade” surge em consequência de uma nova ideia de
nação e, de uma crise de valores sentida na afirmação do Estado Novo. A
perspectiva identitária emergente será concretizada por meio de um novo
projecto político cultural, o que implicou um processo de reformulação dos
padrões instituídos, originando um conjunto de imposições e consolidando essa
recente pertença identitária.
Esta identidade não pode ser vista fora dos “sistemas de significação”,
nos quais se procuram as aquisições de sentido, sendo portanto consequência
dos sistemas simbólicos que a compõem, e que passam pela concretização de
actos organizados no contexto das relações culturais e sociais, contendo,
muitas vezes, graus de referência determinantes de uma autocontenção e
auto-suficiência.
Na arquitectura portuguesa, “atitude” e “crise de identidade” têm
géneses diferenciadas: a “atitude” surge num contexto de assimilação de
valores de renovação baseados numa nova linguagem suportada por conceitos
e princípios ideológicos do movimento Moderno Internacional; a “crise de
identidade” resulta de uma “ordem” assente numa ideologia promotora da
identificação de símbolos nacionalistas de natureza histórica e vernácula,
dando cumprimento aos valores de exaltação da nacionalidade.
A dialéctica estabelecida entre estes dois vectores, da qual fazem parte
a constância e o câmbio, permite problematizar em seu torno os temas
específicos da história e das teorias da arquitectura, pondo-os em consonância
com os processos projectuais. Assim, tanto a “atitude” como a “crise de
identidade” se assumem como um posicionamento face a um conjunto de
ideias formadas por juízos sobre o entendimento dos objectos, procurando
respostas reflexivas sobre os incidentes que estiveram na base da sua
construção, sejam eles de carácter sociocultural ou político.
É intencional analisar individualmente e cruzar estes dois contextos,
linhas de força do trabalho, incidindo na área dos conceitos filosóficos e da
epistemologia da arquitectura que serviram de suporte à sua formulação. Se,
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na atitude, está implícita uma vontade, na crise de identidade denota-se a
imponderável relação e aceitação tácita entre poder e arquitectos.
Para a “construção” destes dois percursos, optou-se pela obra pública,
como elemento de análise e consequentemente de validação, porque foram
estes equipamentos que mais significadamente enquadraram e reflectiram as
duas linguagens arquitectónicas. Isto, porque seria a obra pública a assumir o
protagonismo da política do Estado Novo, em consequência de um programa
para dotar o país de infra-estruturas que colmatassem as novas necessidades
e consolidassem o plano de modernização.
Este programa é lançado com a liderança de Duarte Pacheco (18991943)3 no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, e será a partir dele
que “é concretizado o plano das grandes obras que faz a glória da Revolução
Nacional” (Gonçalves, 1981, p. 26).
O factor político assume deste modo, grande importância na definição de
uma política da arquitectura, determinada por um conjunto de sinais, originando
uma acção directa desse poder sobre o programa para as artes e para a
arquitectura.
O

Estado

Novo

assumiu-se

como

corporativista,

nacionalista,

conservador e tradicionalista. O sucesso do modelo de estado que António
Oliveira Salazar (1899-1970) pretendia, passou pela institucionalização de
todos os sectores da sociedade, com vista a uma autonomia e a uma
identidade próprias; por isso, entra-se num tempo da imagem, em que os
símbolos políticos - como instrumentos de uma política de massas - eram mais
eficazes que quaisquer discursos didácticos.
Definidas as linhas e métodos gerais de uma política cultural, é criado o
Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), chefiado por António Ferro

3

Engenheiro pelo Instituto Superior Técnico (IST), onde foi professor e Director. Aos 29 anos é
nomeado Ministro da Instrução Pública no governo de Vicente de Freitas (1869-1952). Será o
responsável pela construção do campus do IST, para o qual convida Pardal Monteiro. Em
1932, é convidado por Salazar para Ministro das Obras Pública e Comunicações, cargo que
viria abandonar e retomaria 1938 acumulando com a presidência da Câmara Municipal de
Lisboa. Nas duas vezes em que foi Ministro, a sua intervenção viria transformar o panorama
das obras públicas e consequentemente o da arquitectura.
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(1895-1956)4, que organizaria o sistema em três bases fundamentais: a
primeira consistia no uso da cultura como meio de propaganda, como "fachada
da nacionalidade", ou seja, os movimentos culturais deviam ser orientados no
sentido de glorificar o regime e o seu (s) ideólogo (s); a segunda, foi a tentativa
de conciliar a velha tradição e os antigos valores com a modernidade daquele
tempo, o que significa pôr a cultura ao serviço de uma ideologia nacionalista,
unindo a tradição dos navegadores, santos, cavaleiros com as ideias
modernistas e futuristas do próprio Ferro; a terceira e última teve como
objectivo, segundo José Mattoso5 (1933-…) (1994, p. 292), a tentativa de
“estabelecer uma cultura nacional e popular com base nas suas raízes e nos
ideais do regime".
Se por um lado a arquitectura portuguesa foi ao longo da sua história,
consequência de factores políticos, sociais, económicos, culturais, técnicos e
profissionais que determinaram as condições e os processos de desenho que
produziram as obras, por outro, temos que entende-la como matéria dotada de
especificidade e até vista de forma etnocêntrica6, numa lógica da procura do
saber, de compreensão dos mecanismos, das formas, dos caminhos e das
razões que levaram a uma prática disciplinar tão específica.
4

António Ferro homem de cultura multifacetada, estendeu a sua actividade ao jornalismo, à
ficção e à actividade política. Foi o editor da 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 direcção do Secretariado da Propaganda
Nacional (SPN). Nesse cargo, António Ferro define e impõe a "Política do Espírito", procurando
fazer de algum modo uma pedagogia no âmbito da cultura. António Ferro abandona, em 1950,
o Secretariado Nacional da Informação, nome que passara a ter, em 1944 o SPN, iniciando
uma carreira diplomática, em Berna.
5

Licenciado em História pela Universidade de Lisboa, doutorando-se, em 1966, em História
Medieval, pela Universidade Católica de Lovaina, com a tese Le Monachisme ibérique et Cluny:
les monastères du diocèse de Porto de l'an mille à 1200. Foi investigador no Centro de Estudos
Históricos da Universidade de Lisboa, professor da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, tornando-se professor catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa e director da Torre do Tombo. Autor de uma extensa bibliografia
no campo da História Medieval Portuguesa. Entre as suas obras destacam-se os dois volumes
de Identificação de Um País. Ensaio sobre as Origens de Portugal (1096-1325) -vol. I Oposição; vol. II - Composição, dirigindo também uma edição de oito volumes da História de
Portugal (1993-1995).
6

No sentido que a visão que temos do mundo é feita através dos nossos olhos e pensado
através dos nossos valores e modelos.
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Portugal, através da especificidade do seu regime político, acabaria por
adoptar uma linguagem estética personalizada, ou seja, definiu uma
identidade para a arquitectura portuguesa, apoiada ideologicamente numa
“Política do Espírito”, à qual os arquitectos envolvidos corresponderam.
Não se tratando, nesta tese, um tema inédito, o que, à partida, induz a
pensar que o processo de análise utilizado pode pressupor um processo
esgotado, procurou-se realizar uma abordagem dirigida a um problema
específico, na tentativa de encontrar invariantes e cumplicidades entre os
resultados de vários autores que trabalharam num dado contexto, e,
simultaneamente, dar inicio a um trabalho que poderá ajudar na definição dos
fundamentos e convicções expressos pelos arquitectos portugueses.
Reforça-se a ideia de que este trabalho pretende ser mais um
contributo ao conjunto das análises referidas, assim como diferenciar a
estruturação do mesmo: foi organizado a partir da articulação entre o discurso
político e a arquitectura e nas relações estabelecidas entre si, o que originou
conceitos materiais como “atitude” e “ crise de identidade”, construindo assim
uma dimensão teórica na análise do período em causa.
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Justificação

Um dos interesses específicos do estudo do tema deste trabalho
prende-se sobretudo com a actividade académica o que, em termos objectivos,
veio reforçar o vínculo à importância da investigação fundamentada, como
forma de entendimento entre processo de transformação da prática disciplinar
e o seu percurso conceptual no domínio da arquitectura, enquanto arte
aplicada.
Este acto requer motivações geradas quer pela formação académica
quer pela formação profissional, vectores fundamentais para levar a cabo um
trabalho que se pretende que seja um contributo para uma melhor
contextualização e, portanto, validação de um período da arquitectura
portuguesa, nem sempre tratado da melhor forma e, por vezes, sem o
distanciamento objectivo, temporal e político que o tema requer.
O interesse pelo período em estudo tem como meta o legado que este
“tempo” trouxe para a consciência de uma ética da ordem espacial, tão
utilizada como suporte no entendimento da contemporaneidade. Por estes
motivos, desenvolveu-se um interesse particular pelo estudo desse período,
assumindo vínculos éticos e ontológicos, em que a arquitectura se caracteriza
como um valor pelo acto de construir.
Para explicar a arquitectura, é necessário fazer um estudo das questões,
numa leitura contínua das formações estilísticas e dos períodos de transição,
bem como o entendimento da temporalidade em que decorre a actuação do
arquitecto. Uma “leitura” das leituras, utilizada como intertextualidade, onde a
obra de arquitectura é facto único e irredutível articulado com o conjunto de
relações que estabelece com o seu meio.
Por isso, é necessário fazer uma abordagem cronológica que deve ser
cruzada pelo exercício crítico e pela reflexão e que permita construir uma visão
das questões analisadas, onde se deve evitar a simples descrição dos factos. A
dialéctica estabelecida entre os vectores, constância e câmbio, permite
problematizar em seu torno os temas específicos da história e das teorias da
arquitectura, pondo-os em consonância com os processos projectuais.
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A arquitectura portuguesa do século XX evolui de uma forma particular,
no contexto da história e crítica da arquitectura, num contexto fenomenológico7
específico, pois, nos primeiros cinquenta anos, será consequência do reflexo
político, social e cultural do País. Nestes anos, o País sofre grandes
transformações políticas. Os primeiros quarenta anos foram marcados por
grandes convulsões políticas e sociais, iniciando-se com a destituição da
Monarquia Constitucional e a proclamação da República em 1910, passando
pelos governos parlamentares instáveis até ao golpe de estado de 1926
(Imagem 1) que, após a suspensão da Constituição de 1911, se tornou numa
Ditadura Militar e deu origem ao Estado Novo, com a aprovação da
Constituição de 1933 (Imagem 2)8. Nos primeiros vinte anos, os centros
urbanos expandem-se sem critério, formando franjas habitacionais degradadas,
com o surgir de uma emigração rural que abandona uma agricultura
empobrecida e forma uma classe operária incipiente, originada por uma
industrialização modesta. A par desse operariado, surge também uma
burguesia em ascensão, segundo Pedro Vieira de Almeida (1933-2011)9,
7

A Fenomenologia é uma corrente filosófica fundada por Edmund Husserl (1859-1938) e deriva
das palavras gregas phainesthai que significa aquilo que se mostra: e logos, que significa
estudo, sendo assim etimologicamente, o estudo do que se mostra. Esta tem como objecto de
estudo o próprio fenómeno, isto é, as coisas em si mesmas e não o que é dito sobre elas.
Assim sendo, a investigação fenomenológica busca a consciência do sujeito, através da
expressão das suas experiências internas.
A Fenomenologia busca a interpretação do mundo através da consciência do sujeito,
formulada com base nas suas experiências, e nada mais é que o facto de usar o
conhecimento objectivo, o mundo real, materializado, para uma compreensão mais clara,
objectiva e real daquilo que a priori faz parte da nossa mente.
8

Foi o documento fundador do Estado Novo, de cariz presidencialista, mas cujo detentor do
poder era, na realidade, o Presidente do Conselho de Ministros. Formalmente, é composta por
catorze títulos: I - Da Nação Portuguesa; II - Dos cidadãos; III - Da família; I - Das corporações
morais e económicas; V - Da família, das corporações, das autarquias como elementos
políticos; VI - Da opinião pública; VII - Da ordem administrativa, política e civil; VIII - Da ordem
económica e social; IX - Da educação, ensino e cultura nacional; X - Das relações do Estado
com a Igreja Católica e demais cultos; XI - Do domínio público e privado; XII - Da Defesa
Nacional; XIII - Das administrações de interesse colectivo; XIV - Das finanças do Estado.
9

Pedro César Vieira de Almeida, nascido em Lisboa, estuda na ESBAL Escola de Belas Artes
de Lisboa, terminando o curso de arquitectura na ESBAP (Escola de Belas Artes do Porto); é
doutorado pelo Departamento de Teoria de Arquitectura e Projectos Arquitectónicos da
Universidad de Valladolid, trabalhou no atelier de Nuno Teotónio Pereira (1922-…) e Nuno
Portas (1934-…); estudou desenho de equipamento urbano em Londres; vem desenvolvendo
intenso e profundo trabalho de crítica e teoria na arquitectura portuguesa.
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(1986, p.10). “com gostos e hábitos que vão determinar novos padrões
programáticos, formais e plásticos para as novas áreas residenciais, que farão
a expansão das cidades mais importantes do país, Lisboa e Porto”.
Progressivamente, o modelo económico apoiado pela pequena e média
burguesia

é

estruturado,

afirmando-se

como

o

principal

apoio

do

republicanismo.
A cultura portuguesa, tal como a cultura ocidental, desejava a
modernização apoiada na crescente industrialização, onde a “máquina” é o
meio que pressupõe a conexão com a mudança desejada. Contudo, o passado
era ainda elemento preponderante: o País ainda convivia com as estruturas
mentais oitocentistas e, como tal, marcava de forma incisiva essas tímidas
mudanças. A construção vai reflectir essa dicotomia, num momento de
transição, em que os valores artísticos da arquitectura eram confrontados com
a eficácia dos novos materiais e tecnologia.
A

engenharia

assume

protagonismo

num

processo

em

que,

anteriormente, era secundária. O resultado é uma eficiência estrutural e
matéria do engenheiro versus a habilidade artística do arquitecto, que se
traduzia no elemento revivalista romântico (Imagem 5).
A arquitectura produzida reflectia o gosto da burguesia e tinha em Raul
Lino (1879-1974)10, Adães Bermudes (1864-1948)11, José Luís Monteiro (18481942)12, Norte Júnior (1878-1962)13 e Ventura Terra (1866-1919)14 em Lisboa e

10

Ver Raul Lino: tradição e modernidade e afirmação da identidade na página 73

11

Arquitecto formado pela Academia Portuense de Belas Artes e pela École des Beaux-Arts de
Paris, foi professor na Escola de Belas Artes de Lisboa e também político. Notabilizou-se como
um dos expoentes do movimento da arte nova em Portugal, com mutas obras distinguidas com
prémios, incluindo o prestigioso Prémio Valmor.
12

Arquitecto pela École des Beaux-Arts de Paris em 1878. Retornando ao país trabalha na
Câmara Municipal de Lisboa. Em 1881, torna-se professor na Escola de Belas Artes, na
disciplina de Arquitectura Civil, e em 1912, assume a função de director nesta instituição.
13

Arquitecto com percurso relevante na arquitectura portuguesa das primeiras décadas do
século XX, tendo sido distinguido com vários prémios de arquitectura.
14

Arquitecto nascido em Caminha, indo depois para o Porto onde iniciou os estudos em
arquitectura, indo depois para Paris como bolseiro, onde frequentou a École Nationale et
Speciale de Beaux-Arts. Foi discípulo de Victor Laloux. Em 1896, regressa a Portugal integra
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Marques da Silva (1869-1947)15, Francisco Oliveira Ferreira (1884-1957)16 no
Porto (Imagem 14) os seus principais agentes.
Ventura Terra e Raul Lino - que teve um papel relevante e determinante,
por muitos anos, através do percurso profissional e de uma obra teóricoprática pessoal - tal como refere Pedro Vieira de Almeida (1986, p.73), vêm a
ser os elementos polarizadores daquilo que este define como “modelo
progressista e “culturalista”, em cujo entendimento fica subjacente um conflito
latente na evolução da arquitectura portuguesa.
Em Raul Lino, os combates teóricos e a obra construída são, na justa
medida, consonantes com os valores que empreendeu em nome de princípios
valorizadores do património cultura nacional. A vasta obra publicada17 - “A
Nossa casa”18 de 1918, “Casa Portuguesa” de 1929, “Casas Portuguesas”, de
1933, obras de grande divulgação, sobretudo a primeira -, foi determinante na
definição e introdução de conceitos para um movimento cultural de índole
nacionalista, gerando vários seguidores. O seu vínculo a processos

os quadros do Ministério das Obras Públicas. A partir de 1908 trabalha para Câmara Municipal
de Lisboa, onde fez inúmeras propostas de melhoramentos urbanos para a cidade de Lisboa.
15

Arquitecto do Porto, iniciou a sua formação como arquitecto na Academia Portuense de
Belas-Artes e em 1889 partiu para Paris com o objectivo de ingressar na École Nationale et
Spéciale des Beaux-Arts, onde obteve o grau de Arquitecto. Durante a sua estadia em Paris,
colaborou no num atelier livre externo à escola, sob orientação de Victor Laloux. Regressou a
Portugal em 1896 para iniciar uma intensa actividade profissional, moldando a fisionomia da
cidade do Porto. A sua actuação também se estendeu a outra regiões do norte do país, nas
quais viria a projectar vários edifícios emblemáticos. A sua obra, num momento de mudança
das práticas construtivas, aliou aos valores da tradição beauxartiana. Em 1900 iniciou a
actividade docente, como Professor de Desenho e Modelação no Instituto Industrial e
Comercial do Porto. Em 1906 é nomeado Professor de Arquitectura na Academia Portuense de
Belas-Artes, vindo depois, a ser nomeado Director da Escola de Belas-Artes do Porto.
16

Arquitecto do Porto, diplomou-se em arquitectura civil pela antiga Academia Portuense de
Belas-Artes. Foi discípulo de Marques da Silva e José Teixeira Lopes. Embora a sua obra se
estendesse por várias cidades do país, foi no norte que esta se desenvolveu com maior
relevância.
17

A Nossa Casa – Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples”,
Edições Atlântida, Lisboa, 1918; A casa portuguesa, Imprensa Nacional, Lisboa, 1929. Casas
Portuguesas - Alguns apontamentos sobre o arquitectar casas simples, Edições Valentim de
Carvalho, Lisboa, 1933.
18

Raul Lino, neste livro, definia e preconizava conceitos, formulando ideias de bom gosto na
construção das casas simples.
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metodológicos na inventariação de estruturas do habitar, em que o domínio
semântico da linguagem arquitectónica é preponderante, pressupõe a definição
de uma identidade nacional. Estariam aqui as primeiras manifestações
definidoras de uma identidade para uma arquitectura de carácter nacional.
A geração da qual fazem parte Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, Paulino
Montez, Cristino da Silva, Jorge Segurado, Adelino Nunes, Pardal Monteiro e
Carlos Rebello de Andrade constituirá “o grupo”, que vai aguentar os primeiros
embates da introdução da sintaxe modernista e que depois se associa ao
poder, configurando um pacto com a estrutura ideológica deste. Quando Sérgio
Fernandez (1937-…)19 (1988, p. 15), afirma que “a arquitectura produzida
durante o Estado Novo não constitui um bloco e que o salazarismo foi uma
expressão da burguesia, com diversas combinações políticas e culturais,
caracteriza de forma ligeira um percurso que, queira ou não, referencia um
período específico”, denota-se um rótulo de “menorização”, com algum rancor
ideológico.
Estes arquitectos protagonizam um percurso de modelo heterogéneo,
quando lhes coube a responsabilidade de projectar os equipamentos públicos,
abrindo caminhos e proporcionando-lhes novos vínculos de afirmação
profissional, pela quantidade e dimensão dos trabalhos.
Esta produção contribuiu para a implementação do “Português
Suave”20,

dando-lhe

singularidade

e

configurando

uma

codificação

19

Arquitecto português nascido no Porto, diplomado pela Escola Superior de Belas-Artes do
Porto em 1964, colabora no início da sua vida profissional, com os arquitectos Viana de Lima
(1913-1991) e Arménio Losa (1908-1988). Lecciona desde 1974, primeiro na ESBAP,
posteriormente designada pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. De entre
vários artigos e projectos publicados em livros e revistas da especialidade, destaca-se, em
particular, o livro Percurso - Arquitectura Portuguesa 1930/1974, Porto, 1988, um dos primeiros
balanços da produção arquitectónica em Portugal, desde o pré-moderno ao início da crítica do
moderno.
20

A arquitectura produzida durante o Estado Novo, popularizada pela expressão de
arquitectura do Português Suave, foi uma das mais complexas e importantes fases da
arquitectura portuguesa, que se desenvolveu por todo o país – e seus prolongamentos
coloniais de então – sobretudo pelas décadas de 1940 e de 1950. Sucedendo a uma dinâmica
época de modernismo internacionalista, a qual se afirmara no arranque do novo regime político
instaurado em 1926, foi essencialmente um fruto desse novo processo político, social e
cultural. Surgiu duma corrente de arquitectos que, já desde o inicio do século XX, buscava criar
unha arquitectura genuinamente portuguesa. Um dos mentores desta corrente foi Raul Lino. O
resultado foi a criação de um estilo que utilizava as características modernas da engenharia,
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arquitectónica única, pese o sentido pejorativo que muitos equivocadamente
lhe dão.
Durante anos a situação política do país condicionaria a produção,
sobretudo na encomenda pública. Era sentido um isolamento cultural em
relação ao exterior, apesar de existir uma permeabilidade evidente aos
conceitos concretizados em países, sobretudo em Itália. Estas contradições
originaram um desenvolvimento de imposições específicas, reflectidas a partir
da Exposição do Mundo Português em 1940 (Imagens 101, 102, 137, 138 e
140). Esta manifestação será a charneira que definirá um processo cultural que
irá balizar a postura ética e estética do processo produtivo, não só na
arquitectura mas também noutras áreas da cultura, “Assim, na ideologia do
Estado Novo sobrepunham-se uma vertente restauradora e ruralista e outra
vertente de progressismo técnico e até cosmopolita que se queria imprimir aos
programas dos novos equipamentos da modernização do país” (Barreto, 1999,
p.122).
Aos arquitectos que protagonizam o programa coube a responsabilidade
de projectar os mais significativos equipamentos públicos. Este facto abriu
caminho e proporcionou-lhes novos vínculos de afirmação profissional, pela
quantidade e dimensão dos trabalhos. Ao mesmo tempo, configurava um pacto
com a estrutura ideológica do poder.
Viriam a ser estes equipamentos a enquadrar a linguagem arquitectónica
com um cariz de renovação simbólica, afirmando o mito da sua actualidade
através de uma eficaz actualização formal. A arquitectura assume assim, de
forma legítima, a sua função de afirmação do poder, criando definições e
formulações próprias organizando conceitos e assumindo um percurso. Nele,
está implícito um recurso à expressão formal arquitectónica, assente numa
ideologia promotora da identificação de símbolos nacionalistas de natureza
histórica e vernácula, dando cumprimento aos valores de exaltação da
nacionalidade em combinação com uma ordem classicista monumental de
influência italiana ou alemã.
apoiada em elementos decorativos exteriores, recolhidos da história da arquitectura portuguesa
e das casas tradicionais de várias regiões de Portugal.
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No intervalo entre os anos trinta e cinquenta, a produção, não tendo sido
linear, assumiu as inflexões a que esteve sujeita, configurando uma mistura de
modelos, conceitos e processos. Nestes processos, podemos verificar a
existência de um “portuguesismo”, observado através do conceito de tradição,
com a corrente utilização de valores estéticos historicistas, sobretudo nas
fachadas dos edifícios, e uma colagem aos modelos da arquitectura
internacional, reflectidos no racionalismo funcionalista. Observamos ainda o
ideário fascista oriundo sobretudo de Itália.
Esta situação induz um processo que veio reforçar o carácter nacional
de uma arquitectura que se assume como específica.
Será após o Primeiro Congresso dos Arquitectos (Imagem 111)
Portugueses realizado em Maio e Junho de 1948, que tudo se altera, devido à
postura de uma nova geração de arquitectos, muitos deles integrantes dos
grupos Iniciativas Culturais, Arte e Técnica (ICAT)21 e da Organização dos
Arquitectos Modernos (ODAM)22. Através de incisivas comunicações, negam e
contrariam a situação que se vivia na produção arquitectónica, procurando
definir um

novo

caminho

e

afirmando-o

como

referência

a

seguir.

Fundamentam-se ali teses contra a ideia de tradição e objectivam-se pontos
claros que estiveram na base de diversos princípios para se iniciar esse
combate.
Este congresso seria uma viragem aos conceitos vigentes, marcando
uma mudança histórica importante e, estabelecendo, sobretudo, uma união
entre os arquitectos, situação inédita e impar na evolução da arquitectura
portuguesa. A união foi uma forma de combater o “atraso” perante os modelos
internacionais.

21

Grupo de Lisboa fundado em 1946, teve em Keil do Amaral o seu mentor principal e que em
conjunto com os colegas João Simões, Veloso Reis Camelo, Paulo Cunha, Adelino Nunes,
Hernâni Gandra, Celestino Castro, Formosinho Sanches, entre outros, reúne profissionais
portugueses, que se destacam simultaneamente pela orientação moderna e activismo político
anti-ditadura. O grupo reeditou a revista Arquitectura, elemento fundamental para difundir as
obras que se enquadravam na defesa dos fundamentos modernistas.
22

Organização criada por um grupo de arquitectos do Porto, que existiu de 1947 a 1952. Tinha
como objectivo defender e divulgar os pontos de vista profissionais da Arquitectura Moderna.
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Surgiria uma geração cuja postura no Congresso foi reivindicar uma
definição na arquitectura, a geração responsável pelo revisionismo que
marcará a transição entre as décadas de 50 e 60 do século XX.
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Casos de Estudo
Encontramos nos escritos de John Ruskin (1819-1900)23, a afirmação
de, que a autobiografia das grandes nações se escreve em três livros: o dos
seus feitos, o das suas palavras e o de sua arte. Para entender um, é preciso
ler os outros, sendo contudo mais autêntico o terceiro. Neste contexto, e ainda
recorrendo às suas palavras “Podemos viver sem a arquitectura de uma época,
mas não podemos recordá-la sem a sua presença. Podemos saber mais da
Grécia e de sua cultura pelos seus destroços do que pela poesia e pela
história. Deve-se fazer história com a arquitectura de uma época e depois
conservá-la. As construções civis e domésticas são as mais importantes no
significado histórico”24.
A escolha dos casos de estudo implicou uma introspecção rigorosa e
inteiramente ligada à forma como nos posicionamos perante os factos
concretos. O principal objectivo consiste em abordar uma análise da
problemática geral que se constituiu, tendo como base os conceitos explorados
por vários ideólogos, como suporte especulativo do estudo que permita
formular a questão essencial de modo filosoficamente transcendente25,
aplicável a qualquer objecto de análise e no qual reside o entendimento do
campo teórico da arquitectura.
A determinação dos casos de estudo foi realizada partindo de uma
noção alargada do conceito de arquitectura, como uma categoria cristalizada,
23

John Ruskin, escritor e crítico de arte britânico. Os ensaios de Ruskin sobre arte e
arquitectura foram extremamente influentes na era Vitoriana, repercutindo-se até hoje essa
influência . O pensamento deste critico vincula-se ao Romantismo, movimento literário e
ideológico do final do século XVIII até meados do século XIX, e que dá ênfase à sensibilidade
subjectiva e emotiva em contraponto com a razão. Esteticamente, Ruskin apresenta-se como
reacção ao Classicismo. A partir de 1851, foi um defensor inicial e patrono da Irmandade PréRafaelita, inspirando a criação do movimento Arts & Crafts.
24

Ctdo. Clark, Kenneth, 1980, in Civilização, Livraria Martins Fontes, São Paulo, Brasil.

25

Segundo Kant (1724 -1804), “algo” é transcendental, se este tem um papel no modo como a
nossa mente constrói os objectos e possibilita sermos nós a experimentá-los em primeiro lugar.
Tal como foi definido na Crítica da Razão Pura, o processo de conhecimento tem como ponto
de partida a intuição, pois ela diz respeito directamente ao modo como o pensamento se refere
aos objectos. Tal intuição somente acontece na medida em que os objectos nos são dados. A
sensibilidade, objecto de estudo da estética transcendental, é a capacidade de obter
representações mediante o modo como somos afectados por objectos. O papel do
entendimento no processo do conhecimento é pensar os objectos.
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apoiada num campo aberto de possibilidades; e por isso, foi impositivo
encontrar elementos aglutinadores capazes de definir para o período balizado,
um sentido global para as obras e percursos de alguns arquitectos
representativos desse “grupo”.
Perante a temática do trabalho e para dar resposta ás questões
formuladas pela “atitude” e pela “crise de identidade”, torna-se importante
analisar o percurso dos arquitectos e da arquitectura como factores do
resultado de um processo de produção simbólica e discursiva. Esta análise
propõe-se tratar as questões enquadradas nos processos: natural /original ou
impositivo/original. O primeiro, como resultado de uma dimensão genuína no
exercício profissional, e a segunda, como postura perante a vontade e
interesses.
Assim, elegeram-se obras e percursos pessoais que se enquadram no
período, os quais são identificados pelas “qualidades” que definem um sentido
e proporcionam a compreensão do “facto”, como elemento de interpretação
que visa a formatação do conteúdo do tema.
Pela postura perante a profissão, a escolha recaiu sobre três
personalidades no panorama da arquitectura portuguesa que marcaram de
forma diferenciada uma posição no panorama da acção profissional,
pressupondo um confronto reflexivo entre metodologias onde nada é absoluto.
Porfírio Pardal Monteiro, Adelino Nunes e Francisco Keil do Amaral, com
percursos diferenciados, foram figuras representativas da contradição existente
na arquitectura portuguesa. As interjeições que o seu trabalho nos legou, no
caso de Keil do Amaral e Pardal Monteiro aprofundado pela sua produção
escrita, assumem um carácter conclusivo, donde emana todo um processo,
que introduz uma abordagem sistematizada orientada para a entidade deste
estudo – atitude e crise de identidade.
Dos elementos integrantes do “grupo”, Pardal Monteiro e Adelino Nunes
estabelecem um percurso em que a dicotomia atitude e crise de identidade
se concretiza com mais veemência.
No percurso de Pardal Monteiro, deparamo-nos com uma linguagem
arquitectónica, assente nos objectivos e visão sintética de todos os seus
_______________________________________________________________
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elementos, sobressaindo uma visão racional assente na Técnica. Com um
sentido vitruviano muito apurado, recorrerá à conjugação das diversas artes
complementares na composição arquitectónica.
Adelino Nunes, um dos mais jovens da denominada “geração de 27”,
tendo trabalhado e colaborado com muitos deles, assimilaria na sua obra a
influência destes, e como consequência fará um importante percurso, com
uma acção considerável dentro de uma produção ecléctica, num espírito entre
uma racionalidade moderna, e o espírito nacionalista, norteado pela inserção
regional dos edifícios.
A este percurso, não foram alheias as relações existentes entre Pardal
Monteiro e Adelino Nunes com o sistema. Pardal Monteiro, pela importância e
escala da sua obra e pela ligação a Duarte Pacheco, tendo sido com Cottinelli
Telmo e Carlos Ramos, um dos principais arquitectos

do Regime. Adelino

Nunes, como funcionário do quadro da Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, faria neste organismo um importante percurso com
uma acção considerável recorrendo a uma pluralidade de linguagens. Na
execução dos projectos para os Correios é visível a diversidade no seu
percurso, assumindo um destaque neste período da arquitectura portuguesa.
Keil do Amaral, pertencendo a outra geração e apesar de condicionado
pelo peso excessivo do regime político da sua época, optaria por um
compromisso com uma arquitectura tradicional e moderna.
Para além desse compromisso, Keil do Amaral, vem a ter uma
importância sobretudo ética, no quadro profissional, a qual, advém do papel
que desempenhou enquanto arquitecto e critico do sistema, no período que
decorre nos anos trinta/quarenta, lançando pressupostos para a geração, que a
partir dos anos cinquenta teve a responsabilidade de relançar a arquitectura e
urbanismo modernos.
O pragmatismo e objectividade, fundamentos principais das suas
intervenções, demonstrando que tanto as ideias e ideais que defendia, foram o
mote para a aceitação por parte dos colegas pela identificação com as
questões por ele levantadas.
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Esta forma de estar na profissão, fez dele um líder com carisma,
culminado com a sua eleição para presidente do SNA, no decurso do
Congresso de 1948, dando-lhe um protagonismo específico na arquitectura
portuguesa.
A construção das orientações arquitectónicas do Estado Novo está
presente, de forma diferenciada, na obra destes arquitectos, constituindo, por
isso, um conteúdo de análise enquanto valor referencial.

Estas orientações, também se observam nas obras escolhidas, para a
contextualização do tema: a Casa da Moeda de Jorge Segurado (Imagem 43)
como “atitude”, e a Exposição do Mundo Português, com projecto geral de
Cottinelli Telmo, como reflexo da “crise de identidade”, originando assim um
paradigma da nova identidade. Embora a efemeridade da segunda a remeta
para uma abordagem específica na construção de uma ideia sobre
arquitectura, não restam dúvidas que ambas, constituem um paradigma das
questões que influenciaram o processo do percurso, consequência deste
estudo.
A casa da Moeda, apresenta-se como uma das mais singulares obras do
Modernismo português, caracterizada como um objecto representativo de um
racionalismo e funcionalismo programático únicos, no contexto da arquitectura
portuguesa.
A sua aproximação expressiva à arquitectura enquanto valor simbólico,
ou mesmo, como arte, são características principais desta obra e reflectem
uma série de aspectos que resultam do conhecimento do seu autor da
arquitectura internacional.
A interpretação do seu programa, revela uma atitude pioneira, por parte
de Jorge Segurado, quando no seu resultado se denota uma abordagem
inovadora, apresentando-se como uma nova experiência, no quadro de leitura
da Arquitectura Moderna
Assim sendo, esta obra constituiu o sinal de partida dos rumos da
arquitectura portuguesa dentro dos pressupostos de uma modernidade
europeia racionalista.
_______________________________________________________________
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A Exposição do Mundo Português, surgiu num contexto de
glorificação da nacionalidade através da evocação de oito séculos de História,
e da celebração do Império, numa procura identitária. A sua realização foi ao
mesmo tempo a demonstração da capacidade civilizadora de Portugal e uma
forma de se impor ao mundo, como Nação.
Foi objectivo principal, assumir-se como uma enorme mostra da missão
civilizacional universal de Portugal no mundo e forma de celebrar o
ressurgimento da Pátria no quadro do apogeu do nacionalismo pretendido pelo
Estado Novo.
Assim, como discurso doutrinário, viria a ser um exercício rigoroso de
uma gestão política que, além de saber o que quer, sabe o caminho a que
pretende chegar.
Foi a obsessão por uma especificidade na arquitectura nacional
imediatamente identificável, que esteve na idealização desta construção e que
para isso apoiou-se num conjunto de códigos e símbolos, dando-lhe um sentido
de originalidade determinada.

Nela nos deparamos com uma imponência arquitectónica, com recurso
ao carácter monumental como mecanismo glorificador, onde confluem as
características de índole historicista e ruralista e onde a recusa do Modernismo
não é expressa claramente. Será em torno duma dimensão plástica,
suportados nos seus elementos apelativos e numa combinação de passado,
presente e futuro, onde o Estado Novo organizou a significação do seu
discurso.
Este acto comemorativo é consequência da construção, confirmação e
sedimentação de um poder que procura uma idealização e assim tornar-se na
“verdade”.

Merecem referência especial, As Exposições Internacionais, que embora
não incluídas nos casos de estudo, é um conjunto de obras que tal como as
estudadas Casa da Moeda e Exposição do Mundo Português, organizam-se
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como paradigma reflectindo toda uma representação identitária e utilizadas
para a revisão da imagem da Nação.
Estas feiras apresentam a arquitectura instrumentalizada numa lógica de
promoção ideológica. Objectos por excelência para a celebração de cerimónias
através do seu mecanismo cénico. O Estado Novo através destes objectos
veicula as novas directrizes para a representação dos seus ideais e como meio
de transmissão ideológica.
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Metodologia

Na busca de um fio condutor que permitisse definir e sistematizar a
importância do tema organizou-se uma ordem que possibilitasse abordar as
causas e os efeitos do tempo, na leitura crítica desse período.
A forma da construção da investigação utilizada neste estudo tem como
base o sistema de relações implícitas entre Poder e Prática Profissional,
elementos para entender as formalizações diferenciadas.
A problemática da área de conhecimento da arquitectura deve ser
debatida numa perspectiva mais alargada do campo da cultura teórica e
filosófica, de modo a estabelecer uma correlação entre outros campos do
conhecimento e, permitir, assim, o aprofundamento e elaboração de conceitos.
Segundo Edmund Husserl (1859-1938),26 na sua obra “A Ideia de
Fenomenologia”27, a possibilidade de dispor de todas as ciências para a
demonstração do conhecimento só é válida, se estas se puderem utilizar
enquanto fenómenos, mas não como sistemas de verdades vigentes e,
consequentemente, nunca como verdades absolutas.
Se, por um lado, a ideia em que se apoia a concepção do facto
arquitectónico, evidencia maneiras de entender as relações entre arte e
realidade, por outro, obriga-nos a indagar sobre os seus conteúdos. Conteúdo
e expressividade são dados essenciais ao entendimento da forma construída.
O percurso estudado é visto no contexto da sua fenomenologia,
pretendendo-se que o conhecimento se baseie em compreender, apreender e,
numa lógica complementar, em transformá-lo num “dado”.
26

Filósofo alemão fundador da Fenomenologia, um método para a descrição e análise da
consciência através do qual a filosofia tenta alcançar uma condição estritamente científica.
Estudou Física, Matemática, Astronomia e Filosofia, área em que se doutorou em 1882, com o
tema Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung (Contribuição para a Teoria do cálculo de
variáveis). Em 1883, Husserl seguiu para Viena para estudar com o filósofo e psicólogo Franz
Brentano. Nas suas aulas sobre Filosofia, defende a tese de que a Fenomenologia procura
identificar os aspectos invariáveis da percepção dos objectos e induz os atributos da realidade
para o papel de atributo do que é percebido.
27

Obra publicada em 1913, em que Husserl leva a cabo a crítica da razão, através da lógica e
da prática valorativa. Este livro tem origem em cinco lições pronunciadas em Gottingen na
Alemanha, depois condensadas em livro. Edição em Português em livro publicado pelas
Edições 70 de 2008 e tradução feita por Artur Mourão.
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Em termos metodológicos, o processo de levantamento de dados
estruturou-se em duas fases: a recolha propriamente dita e a análise e
interpretação dos dados recolhidos e sua posterior síntese materializada na
construção de um estudo concretizado como contributo para o entendimento e
esclarecimento de uma situação complexa na dinâmica da arquitectura
portuguesa.
Para isso, fez-se uma vasta pesquisa bibliográfica e documental, tendo
como base a compilação de um espólio traduzido pelos diversos estudos
existentes: monografias, livros, artigos de revistas e jornais, assim como, os
documentos existentes na actual Ordem dos Arquitectos que incluem um
conjunto de livros de actas28 das Assembleias-Gerais das Direcções do
Sindicato e do livro do 1º Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da
Comissão Executiva, Teses, Conclusões e votos do Congresso e arquivos das
Câmaras Municipais de Lisboa e Porto.
Este trabalho foi complementado pelo levantamento das obras e
respectivos autores, cuja importância está comprovada no percurso da
arquitectura portuguesa, para apresentar os contornos que legitimaram essa
produção.
As obras seleccionadas para o desenvolvimento do trabalho são
identificadas pelas “qualidades”, em busca dos sentidos que elas proporcionam
na sua compreensão. Para isso, recorreu-se à heurística,29 como processo,
para identificar e classificar conceitos fenomenológicos da arquitectura, no
pressuposto que a heurística, sendo uma capacidade que temos para de
descobrir e inventar ou resolver problemas mediante o pensamento lateral ou
pensamento divergente.
Na observação, constituiu-se uma hierarquização das qualidades das
obras, por meio da discriminação de valores, de forma a torná-los claras
enquanto produto.
28

Das actas das Assembleias Gerais existe vasta documentação, desde as actas
dactilografadas às manuscritas em livro, que apresentam diversas divergências, quanto à
forma e ao conteúdo.
29

A heurística enquanto ciência do descobrimento, utilizada como disciplina a ser investigada
formalmente.
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O recurso aos processos de comparar, distinguir, subsumir em conceitos e
predicar caracterizam novas objectividades. Para se organizar uma reflexão,
procurou-se olhar para as obras, trabalhar as relações intuitivas, observar os
seus conteúdos, procurando qualificá-las enquanto valor referencial.
São analisadas obras de carácter público, e com dimensão tendo-se
feito uma eleição pessoal dos exemplos mais significativos, aqueles que
determinam uma época particular, interligando-os, no entanto, com episódios
anteriores e posteriores. Por serem dotados de uma série de valores, onde
sobressai o “carácter”, como reflexo da procura sistemática de qualidades
expressivas, associadas ao lugar e ao programa funcional e ao tempo.
A forma de construção da investigação utilizada neste estudo tem como
base a noção do espaço e da forma arquitectónica e o sistema de relações
implícitas, elementos para entender as formalizações estéticas diferenciadas.
Se, por um lado, a ideia em que se apoia a concepção do facto arquitectónico
evidencia maneiras de entender as relações entre arte e realidade, por outro,
obriga a que indaguemos sobre os seus conteúdos. Conteúdo e expressividade
são dados essenciais ao entendimento da forma construída.
Na análise das diversas linguagens da arquitectura nada é absoluto, o
que significa que o importante é centrar as questões no raciocínio abdutivo,
prevalecendo sobre o dedutivo e o indutivo para que, ao contrário do que
acontece com outras áreas do conhecimento, a arquitectura surja como
identidade própria. Como metodologia, a inteligência visual será o critério
principal na avaliação da arquitectura, entendendo-se que esta é uma “matéria”
organizada através de uma estrutura de espaços e de formas, com capacidade
de serem sentidas. Desta forma, o trabalho desenvolver-se-á através do estudo
e selecção de obras e textos de diversos autores, com vista à reflexão sobre a
arquitectura

através

do

conhecimento

visual

dos

seus

objectos

e,

concretamente, no entendimento do processo de desenvolvimento das ideias
de construção.
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Organização do trabalho

Os objectivos deste trabalho procuram um cruzamento de factos e na
articulação destes, resulta a sua estrutura formal. Em primeiro lugar, a
acuidade descritiva que enquadra o contexto político, social, histórico do
período escolhido, em segundo as reflexões que contextualizam o cruzamento
dos dados e que resulta numa reflexão articulando a arquitectura portuguesa
com a realidade cultural.
A organização é feita metodologicamente em três partes, obedecendo a
um desenvolvimento temporal, abordando os conteúdos de forma a
contextualizar o todo. Por conseguinte, visa clarificar o processo e a visão da
crítica e histórica da arquitectura portuguesa, procurando uma visão de modelo
integrado e dinâmico, importante para o seu entendimento.

Na Parte I, abordam-se os antecedentes e a afirmação do Regime em
paralelo com a institucionalização da suas vertentes políticas e sócio culturais,
como processos reguladores. Procurou-se articular o conjunto de factores que
originaram subtemas para contextualizar a realidade em estudo. Para isso
procurou-se entender e compreender o complexo processo da elaboração de
uma imagem que identifique a nação, através da questão da nacionalidade e a
essência de ser português. Para isso, procurou-se clarificar os fundamentos
simbólicos de interpretação da identidade nacional portuguesa, através de
uma leitura feita pelos mais importantes pensadores portugueses.
O enquadramento histórico do Regime é feito através do seu contexto
histórico e das leituras que se fazem da actuação dos seus mais importantes
personagens. A referência principal é o conjunto de atitudes e sua dimensão
política e as implicações que determinaram o período em questão.
A Primeira República como modelo estava esgotada, o que deu origem
a uma agitação de vários sectores da sociedade, originando uma crise com
consequências identitárias.
Assim, procurou-se analisar o funcionamento do sistema político, a sua
génese, o seu desenvolvimento e transformação, através do estudo dos
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mecanismos do poder. O Estado Novo perseguiu a unidade e procurou
orientar a nação para um destino singular e assim definir uma nova identidade,
procurando na história enquanto elemento de representação de um passado
como símbolo da sua expressão civilizadora.
Todo este processo veio ter implicações na produção arquitectónica do
país, o que determina uma contextualização histórica através dos antecedentes
e rumos da arquitectura portuguesa, antes do período em questão, assinalando
a importância de protagonistas como Raul Lino e o seu contributo para a
afirmação de uma nova identidade na arquitectura e ainda a arquitectura
moderna, sobretudo europeia, como referência cultural.
A Arte, de longe o mais importante veículo cultural, assume em si um
conjunto de “poderes”, condicionados por situações políticas e económicas
precisas.
Tal como outros regimes autoritários, o salazarismo utilizou a arte para
a sua propaganda e consequente prestígio, lidando da melhor maneira com os
modernos veículos de comunicação de massas, criando para isso organismos
estatais de propaganda e instituições corporativas. Interessa portanto, dedicar
especial atenção à origem dos regimes europeus do século XX, sobretudo os
que se apoiaram nas doutrinas fascistas, percorrendo para isso, as diversas
análises de diferentes autores.
A afirmação do Regime em Portugal, a exemplo da Alemanha e Itália,
teria na cultura e na propaganda um meio eficaz. Nesse sentido é criado um
organismo necessário para implementar um programa cultural e em 1933, é
fundado o SPN - Secretariado de Propaganda Nacional. António Ferro
(Imagem 38), primeiro Director do SPN, sabia que a arquitectura e a sua
representação, era uma forma eficaz para materializar promessas, tornando-a
dessa forma “política”. E os arquitectos, sem constrangimento aderiram a essa
intenção, pese o facto, de que na relação da prática profissional com o quadro
político-social em que a profissão se move, esta não pode ser entendida de
forma automática, obrigando a uma deambulação histórica e crítica e para isso
há que fazer uma análise da prática profissional e a intervenção política.
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Para finalizar esta parte do trabalho, a institucionalização do regime
através das obras públicas, assume-se como elemento fundamental deste
estudo.
As obras públicas foram o espelho das grandes realizações do Estado,
transformando a fisionomia do país, dando assim, uma leitura celebrativa do
Regime, concretizada na sua capacidade de realização.
As obras públicas seriam o argumento de força de uma prática
governativa sustentado em pressupostos ideologicamente convincentes, o que
veio a permitir uma cultura de poder hegemónica.

Na Parte II, “A obra do Regime e a interrupção (in) voluntária da
modernidade”, entra-se no âmbito específico do trabalho, explorando os
conceitos atitude e crise de identidade como processos de construção do
percurso e a montante organiza-se uma reflexão teórica e uma critica das
consequências que este percurso teve para a realidade da arquitectura
portuguesa, analisando as contribuições mais relevantes no processo de
produção

arquitectónica.

Estes

elementos,

elaborados

a

partir

das

preocupações reflectidas em concepções inerentes à sua especificidade, e
essenciais à sua caracterização num dado período temporal são prepositivos
para a afirmação de uma identidade e constituem-se como pontos de
relevância do trabalho para o entendimento e validade actual dos processos
produtivos da arquitectura portuguesa.
A atitude, neste trabalho está enquadrada na congregação de um grupo
de profissionais em torno de um objectivo e dos ideais que expressam uma
mudança. E estes objectivos definem a acção do “grupo” na construção do
Moderno, baseados na utopia da transformação social.
A arquitectura moderna como modelo, para a definição de uma atitude,
surge com evidentes debilidades e com alguma inconstância, assumindo
contudo a renovação da linguagem plástica, iniciando um longo processo de
construção, não só profissional, mas também de autonomia da arquitectura.
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O ideário da arquitectura portuguesa do período identificado como
“Arquitectura de Regime” esta interligada ao conceito de nacionalismo, que
procurará no saudosismo, elementos para a sua construção.
Para a contextualização do nascimento de uma crise de identidade,
nos valores que definem o conjunto de acções sociais e até morais, importa
verificar como esta crise surge também reflectida na representação da
arquitectura
É assim iniciado um percurso e uma nova atitude com a intenção
deliberada de propor novos fundamentos, introduzindo elementos próprios a
uma arquitectura baseada na ambiguidade da experiência moderna nos
aspectos tecnológicos, em conjunto com uma operacionalidade plástica, como
símbolo de uma identidade. Repropõem-se assim novos fundamentos para a
arquitectura portuguesa que se configuram na radicação do “portuguesismo”,
onde está contida a intencionalidade de criar um estilo, a partir da criação de
exemplos.
Um recurso fundamental para a afirmação desta intenção, viriam a ser
as Exposições Internacionais, que tiveram em tiveram em António Ferro o
grande dinamizador.
Estas exposições, utilizadas como meios importantes de transmissão
ideológica, faziam parte do projecto de afirmação nacional e a sua arquitectura
deveria ser reflexo dessa intenção.
Viria a se o primeiro congresso de 1948 do SNA, que ditaria o novo
rumo da arquitectura portuguesa. Este assume grande importância, por se o
primeiro acto público que discutiu a prática profissional, denunciando as
orientações vigentes, e clamando por uma arquitectura internacional.
O Congresso serviu para avançar com alguns dos princípios do
Modernismo em Portugal, procurando nas referências externas, os códigos
para uma nova arquitectura.
Se o ICAT- Iniciativas Culturais Arte e Técnica de Lisboa, surge como
uma organização presente, seria a ODAM -Organização dos Arquitectos
Modernos (Imagem 113), do Porto, a organizar-se como grupo associativo e
constituir-se como elemento responsável pelo momento de viragem na
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arquitectura que se produzia no país, defendendo uma arquitectura ajustada
aos novos tempos.

Na Parte III, são analisados os casos de Estudo, através de alguns
protagonistas e obras que marcaram a produção da época. Os protagonistas,
através sobretudo da obra pública e que, enquadrados numa noção de
intencionalidade definiram uma constante relação entre processo projectual e
os fenómenos que se constituíram em paralelo, e as obras como resultado
dessa relação.
Assim sendo, estruturam-se três percursos de profissionais com obra
visível e enquadradas no tema proposto para este trabalho. A escolha recaiu
em Pardal Monteiro, Adelino Nunes e Keil do Amaral. Para isso recorreu-se a
uma pesquisa relativa à vida e obras destes protagonistas, fazendo uma leitura
dos processos que estiveram subjacentes à organização de um percurso.
Quanto aos objectos, faz-se uma análise da importância que as mesmas
tiveram como representação de cada um dos pontos de análise do trabalho.
Optou-se por uma síntese final, apresentando os princípios e as
consequências, em que as causas tem efeitos para a organização e justificação
de todo um processo.
Para isso realizou-se uma composição das diversas partes constituintes
do trabalho, concretizando uma síntese da substância na procura de um
complemento lógico da análise.
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PARTE I
ANTECEDENTES E A AFIRMAÇÃO DO REGIME
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PARTE I
ANTECEDENTES E A AFIRMAÇÃO DO REGIME

1.1.A questão da nacionalidade e a essência de ser português

O complexo processo da elaboração de uma imagem que identifique a nação,
expressão de uma “alma imperecível”, tem num conjunto de autores
oitocentistas, a base do pensamento dos ideais que serviram de pretexto para
o nascimento do Estado Novo. De natureza distinta, mas com uma lógica de
continuidade na sua posição, optou-se por situá-los no tempo, para melhor
explicitar uma lógica de continuidade, procurando clarificar os fundamentos
simbólicos de interpretação da identidade nacional portuguesa, completada
por outros pensadores, tal como se pode verificar, no ponto 1.3.2. deste
trabalho, “Raul Lino: tradição e modernidade e afirmação da Identidade”.
Estes autores confluem no objectivo de descodificar a especificidade
do ser português e a imagem de uma nação.
No texto para as IV Jornadas de Lusotopie realizadas no Porto, Sérgio
Campos Matos (1957-…)30 refere que apesar da reflexão sobre a identidade
nacional não se ter aprofundado como noutras nações europeias, esta nunca
deixou de estar presente na historiografia e na literatura e se desenvolveu em
múltiplas direcções, sobretudo após a “queda do Império”, logo depois da
revolução de 1974.
No século XIX, as elites intelectuais, entre as quais estão os
historiadores e os escritores, reforçaram o papel da História na formação de
uma consciência nacional, influenciada, contudo, por diversos mitos, que
legitimaram um determinado sentido de identidade em conjunto com a
memória da nação. Embora muitas vezes pouco apoiada nas diversidades
étnicas e culturais, a memória da nação contribuiu para legitimar a

30

Professor, investigador e responsável pela biblioteca deste Centro de investigação do Centro
de História na Faculdade de Letras de Lisboa - Universidade de Lisboa. Comunicação de 2002,
intitulada: História e identidade nacional - A formação de Portugal na historiografia
contemporânea.
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independência do Estado português e a sua permanência histórica, forjando a
coesão nacional.
Portugal, em confronto com outros Estados europeus, tem na sua
condição de escala, na sua situação geográfica e na inexistência de questões
linguísticas, religiosas e étnicas, particularidades que justificam esse sentido de
identidade.
Este contexto dissemina uma relativa homogeneidade na difusão de
ideários nacionalistas, vincando um sentido de unidade nacional, apesar dos
diversos momentos em que essa unidade e independência estiveram em
causa, por situações pontuais, tanto internas como externas. Esta situação
provocaria uma instrumentalização dos nacionalismos e das ideologias
difundidas pelo Estado na historiografia portuguesa.
Foi a partir da revolução liberal31, cuja base era o liberalismo32 de
meados do século XIX, que a legitimação histórica, procura nos temas dos
Descobrimentos e expansão ultramarina, na definição do herói nacional e na
sua

independência

relativamente

a

Castela,

fundamentos

para

essa

historiografia.
A questão da formação de Portugal foi tratada sob múltiplas
perspectivas, procurando nas origens étnicas dos portugueses, no território, na
construção da nação e a sua continuidade no tempo, os objectos para a sua
identidade.
No século XIX, constituem factores de originalidade as teorias acerca
das origens da nação e do Estado independente, que comportam a noção de
31

Movimento vitorioso que ficaria conhecido como Revolução do Porto ou Revolução Liberal do
Porto que ocorreu na sequência das invasões francesas e da partida da família real para o
Brasil, não obstante as vitórias sobre as forças napoleónicas. Portugal tornou-se um país
abandonado pelo seu rei nas mãos de uns quantos oficiais ingleses. Os portugueses sentiam
que D. João VI descurara o reino, sentiam que a metrópole se tornara numa colónia do Brasil,
sob influência britânica, situação agravada ainda pela constante drenagem de recursos para a
colónia e o permanente desequilíbrio orçamental.
32

O liberalismo, no século XVIII, preconizava a ideia de progresso baseado na liberdade do
indivíduo ou da comunidade contra a autoridade absoluta do poder real ou eclesiástico.
Significava a existência de um conjunto de liberdades e garantias sob o primado da Razão
contra o da Tradição, alicerçadas no Direito Natural contra os privilégios de classe. Este
conjunto de transformações políticas e sociais ocorridas na sequência do legado ideológico da
Revolução Francesa e já prenunciadas na Revolução Americana representaram o fim das
estruturas do Antigo Regime, no que concerne à classe dominante, que passa a ser a
burguesia, surgindo as monarquias constitucionais.
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índole ou carácter nacional próprio; a ideia de uma missão histórica da nação;
o pioneirismo da afirmação de alguns dos supostos caracteres próprios das
nações modernas entre os quais se destacam a raça, a língua e o território.
Em 1846, Alexandre Herculano (1810-1877)33, na obra História de
Portugal34, põe em causa as várias tradições que dominavam a cultura histórica
portuguesa, questionando a identidade entre Portugueses e Lusitanos, cuja
difusão remontava o século XV.
Ao assumir um discurso, em que define Portugal como uma nação
inteiramente moderna, e, que a sua formação como Nação no século XII,
estaria no modo como a conquista tinha sido feita, enquanto teoria, é evidente
a ausência de informação arqueológica e linguística.
Além de Herculano, há que referir os contributos de Francisco Adolfo
Coelho (1847-1919)35 e Teófilo Braga (1843-1924)36, os quais foram críticos em
sintonia das teses de Herculano. Adolfo Coelho e Teófilo Braga defendiam que
a investigação linguística, as questões etnológicas e a sistematização dos
factos da história do direito nacional, eram também causas da formação da
nacionalidade e que tinham sido esquecidas por Herculano. Teófilo Braga
acusa directamente Herculano de se limitar à simples descrição dos sucessos,
ignorando as causas acima descritas, sendo essas, segundo Teófilo Braga e
Adolfo Coelho, fundamentais para a concretização da nacionalidade.
33

Escritor, historiador, jornalista e poeta português da era do romantismo, profundamente
marcado pelos acontecimentos da sua época donde se destacam as invasões francesas, o
domínio inglês e o influxo das ideias liberais, vindas sobretudo da França, que conduziriam à
Revolução de 1820. Foi o responsável pela introdução e pelo desenvolvimento da narrativa
histórica em Portugal. Juntamente com Almeida Garrett é considerado o introdutor do
Romantismo em Portugal, desenvolvendo os temas da incompatibilidade do homem com o
meio social.
34

Escrita entre 1846 e 1853, é considerada a primeira obra histórica com a preocupação de
rigor científico. Produto de longos anos de investigação documental entre fins da década de
1830 e inícios da década de 1840, esta monumental obra historiográfica teve como ponto de
partida as Cartas sobre a História de Portugal, inspiradas nas Lettres sur l'histoire de France de
Augustin Thierry, publicadas em 1842 na Revista Universal Lisbonense.
35

Filólogo, escritor e pedagogo, foi um dos mais importantes intelectuais do séc. XIX,
paricipante activo das Conferencias do Casino.
36

Licenciado em Direito foi político, escritor e professor de literatura. Depois de um curto
mandato como Presidenta da República, desenvolve trabalhos como ensaísta na área da
Etnologia.
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Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894)37, elemento da
Geração de 7038, revelou uma elevada adesão às múltiplas correntes de ideias
que atravessaram o século XIX e, embora reconhecendo Herculano como o
mais ilustre historiador peninsular, pôs em causa os seus pressupostos
doutrinários na obra História de Portugal. Na sua obra de 1879, História da
Civilização Ibérica veio formular a hipótese de que os Lusitanos constituíram
uma das mais específicas tribos entre os povos peninsulares, sugerindo que
essa individualidade teria origem na mistura do sangue céltico com o ibérico.
Embora sendo um dos elementos da Geração de 70, Herculano não
obteve consenso em relação ao valor científico da sua obra, nem mesmo entre
os seus pares, constatando-se que as suas teorias relativas às origens étnicas
eram insuficientes e, portanto, questionáveis. Uma das causas relacionava-se
directamente com as novas atitudes perante as ciências sociais, que viriam a
ter um incremento em termos de estudos nesse século, originando de forma
consequente novos desenvolvimentos.
Além do Positivismo39 que dominava as elites intelectuais, a nova
conjuntura da Europa, após a unificação da Alemanha e Itália e da queda do
regime monárquico bonapartista, impuseram a revisão da questão das origens,
propagando uma vaga de nacionalismos de cariz cultural, suportados por uma
37

Além de Historiador foi economista, antropólogo, crítico social e político. Nos seus trabalhos e
na sua atitude suscitou controvérsias, embora viessem a ter considerável influência, não
apenas em historiadores, críticos e literatos do seu tempo e do século XX, mas também na
própria vida política portuguesa actual. A sua vasta obra abrangeu diversas áreas do
conhecimento e da cultura, destacando-se na área das ciências sociais com Elementos de
Antropologia, de 1880, Regime das Riquezas, de 1883, e Tábua de Cronologia, de 1884. Nas
obras históricas destacam-se História da Civilização Ibérica e História de Portugal, em 1879, O
Brasil e as Colónias Portuguesas, de 1880, e Os Filhos de D. João I, de 1891.
38

Grupo de escritores e intelectuais jovens e de vanguarda, também chamado Grupo do
Cenáculo, que a partir da influência das ideias revolucionárias de Proudhon.e impulsionada por
Antero de Quental (1842-1891), Eça de Queiróz (1845-1900) e Oliveira Martins, trazem de
Coimbra para Lisboa a disposição boémia e tentam agitar a sociedade no que diz respeito a
questões políticas e mesmo sociais, revolucionando as várias dimensões da cultura
portuguesa, da política à literatura, onde a renovação se manifestou com a introdução do
realismo. Em Coimbra, este Grupo gerou uma polémica em torno do confronto literário com os
ultra românticos do "Bom senso e do Bom gosto" que ficaria conhecida pela “Questão coimbrã”.
39

Doutrina filosófica, social e política, surgida como desenvolvimento sociológico do Iluminismo,
das crises social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da sociedade industrial,
processos que levaram à Revolução Francesa.
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fundamentação étnica e linguística e largamente alimentado por um imaginário
histórico.
Ainda segundo Sérgio Campos Matos, José Leite de Vasconcelos
(1858-1941)40, outro autor importante e não menos crítico às teses de
Herculano, anos mais tarde, analisa a importância das diversas disciplinas
entre as quais a arqueologia, a linguística e a etnografia, como matérias que
explicavam a constituição da unidade política de Portugal. Vasconcelos
demarcava-se da historiografia tradicional e, ao contrário do que pretendia
Alexandre Herculano, defendia que as raízes da sociedade portuguesa seriam
anteriores ao facto da independência política, havendo a obrigatoriedade de
ampliar o olhar sobre o passado. Sendo assim, era necessário aprofundar as
pesquisas relativas à pré-história e aos povos pré-romanos e a tudo aquilo que
contribuísse para o conhecimento mais profundo dos remotos habitantes do
território nacional. Através de Leite de Vasconcelos, reforçava-se a importância
do sistema do determinismo étnico.
A par de Leite Vasconcelos, Teófilo Braga viria a ser outro adepto
importante desse sistema, apesar de as suas teorias não estarem
fundamentadas cientificamente e serem pouco coerentes. Esta incoerência é
evidenciada quando refere, umas vezes, que são os moçárabes que estão na
génese da nação portuguesa e outras, que os celtas e os povos semitas são os
responsáveis pela definição do carácter nacional. Anos mais tarde, Teófilo
Braga, invocaria a base étnica diferenciada, sublinhando a função do povo
como ideia geradora da história de Portugal.
Muitas das posições deste autor foram contestadas por Adolfo Coelho,
Manuel Joaquim Pinheiro Chagas (1842-1895)41, Antero de Quental (18421891)42 e Oliveira Martins, que adoptou as teorias da “nação-conciência” e da
“nação-moral” que se afirmam pelo seu ideal.
40

Licenciado pela Escola Médico-Cirúrgica com a tese Evolução da linguagem em 1886. O
seu interesse pela arqueologia e etnografia, ficariam como referência na sua carreira, cujos
trabalhos privilegiaram as fontes obtidas em digressões pelo país muitas vezes por contacto
informal. Doutorou-se na Universidade de Paris, com Esquisse d'une dialectologie portugaise
em 1901, sendo este trabalho a primeira grande síntese da diatopia do português. Professor do
ensino superior a partir de 1911.
41
Escritor, historiador e jornalista, foi um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa
42

Licenciado em Direito, foi escritor sendo uma das figuras mais importantes da “Geração de 70”
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Para Sérgio Campos Matos, o determinismo étnico, na sequência das
teses de Teófilo Braga e de Martins Sarmento (1833-1899)43, viria a ser
discutido durante a Iª República, por outros autores, entre os quais se
destacam Mendes Correia (1888-1960)44, Ricardo Severo (1869-1940)45 e
António Sardinha (1887-1925)46. Para estes autores, a grande questão era
definir um fundo étnico diferenciado no território do país, o que se configurava
como elemento importante por ser muito anterior à separação política de
Portugal.
Como base destas teorias, estes autores recorrem a estudos sobre
craniologia47 e insistem que é na dolicocefalia48 da população portuguesa que
está a sua origem e, como consequência, idealizam a “Lusitânia” e os
“Lusitanos” como pátria e povo respectivamente.
Apesar de não serem coincidentes, estas teorias definem que a
especificidade do carácter nacional, era consequência dos factores de
diferenciação biológica e de personalidade colectiva.

No século XX, a questão da nacionalidade viria a ser novamente
discutida pelos intelectuais da época. Jaime Cortesão (1884 -1960)49, em 1930,
43

Licenciado em Direito, foi escritor e dedicou-se à Arqueologia, onde desenvolveu vasto
trabalho.
44

Médico, antropólogo e professor, foi o responsável por vários trabalhos sobre arqueologia e
etnografia.
45

Engenheiro, arquitecto, arqueólogo e escritor, desenvolve trabalhos na área da antropologia
e arqueologia, a partir do Brasil, onde viveu exilado a partir da sua participação em movimentos
contra a Monarquia.
46

Político, escritor e eminente republicano, produziu uma vasta obra que se constituiu como
principal referência do Integralismo Lusitano.
47

Craniologia ou Frenologia ou ainda Cranioscopia, foi uma doutrina criada pelo médico
alemão Franz Josef Gall (1758-1828). Segundo esta teoria, pode-se reconhecer as faculdades
morais e intelectuais de uma pessoa pelo tamanho e forma das diferentes partes ósseas do
crânio e pela formação deste.
48

Forma do crânio

49

Licenciado em medicina foi também político, escritor e historiador, tendo fundado com
Leonardo Coimbra (1883-1936) e outros intelectuais em 1907, a revista Nova Silva. Em 1910,
com Teixeira de Pascoaes (1887-1925), colaborou na fundação da revista A Águia, e, em 1912
iniciou a revista Renascença Portuguesa, que publicava o boletim A Vida Portuguesa. Foi
director da Biblioteca Nacional de Portugal e um dos fundadores da revista Seara Nova.
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na sua obra Os Factores Democráticos na formação de Portugal, publicada
durante o período do Estado Novo, quando já dominava um nacionalismo
dogmático e exclusivista, teoriza que a formação da nação foi um processo
longo e que a sua maioridade política só se concretizou após a crise de 1383138550. A sua interpretação baseia-se na ideia de que a formação de Portugal
resultou das transformações sociais, económicas políticas e religiosas que
ocorrem na Europa dos séculos XI a XIV, a par da condição geográfica de
Portugal. A sua posição atlântica, numa região periférica da Península, seria
um ponto de eleição para a fusão de civilizações e um porto para a descoberta
de mundos. O resultado da romanização assume preponderância na leitura que
Cortesão faz, por se traduzir na unificação social de povos distintos,
designando-a como “atlantização do povoamento”. Outro aspecto importante é
a questão étnica e a sua miscigenação entre lusitanos celtas, romanizados e
cristianizados.
António Sérgio (1883-1969)51, com uma vasta obra que exerceria
profunda influência na historiografia portuguesa, demarca-se das teses
marcadas pelo nacionalismo tradicionalista, defendendo que a formação de
Portugal enquanto Estado e Nação se deveu ao resultado da presença de
diversos povos europeus no território nacional. Como justificação, enumera um
conjunto de acções ocorridas ao longo do tempo, das quais se destacam a
importância dos cruzados do norte da Europa na conquista de Lisboa, a
confluência de mercadores italianos e flamengos em Lisboa, a presença das
ordens religiosas no território e a influência francesa em algumas épocas.

50

A crise teve início com a morte do rei Fernando de Portugal, que sem herdeiros masculinos,
dando início a um período de guerra civil e anarquia, também conhecido como Interregno, uma
vez que não existia rei no poder. Apesar da nomeação de D. João I em 1385 pelas Cortes de
Coimbra, o rei João I de Castela não desistiu de tentar conquistar um novo reino e invadiu
Portugal. Mesmo sendo mais numeroso, o exército castelhano foi derrotado na batalha de
Aljubarrota, em que os exércitos portugueses eram comandados, por D. Nuno Álvares Pereira.
51

Intelectual e pensador teve nas suas origens (nascido na Índia Portuguesa), a influência das
várias culturas. Estudou no Colégio Militar, completando o curso da Marinha de Guerra,
desligando-se desta, com a implantação da República. Em 1912 concorreu para assistente
para a secção de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Posicionado
numa linha política social-democrata, a sua acção foi marcadamente voltada para a
problemática da Educação.
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Verifica-se nas teses de Sérgio uma valorização do papel dos
estrangeiros na independência do país, tal como já tinha ocorrido no século XIX
por outros historiadores, destacando-se Teófilo Braga, Alexandre Herculano e
Oliveira Martins. Nesta perspectiva, os judeus e os árabes e os colonizadores
do norte foram os grandes agentes económicos do reino, responsabilizando-os
pelo progresso social e económico.
Ao seu ideal de “portuguesismo” corresponde a noção que tem da
índole colectiva, identificada como destino e sujeita ao sucedido no percurso
histórico, originando um carácter universalista, tal como refere na obra Breve
interpretação da História de Portugal, quando afirma” (…) só é profundamente
português o que for como tal um cidadão do mundo “ (Sérgio, 1971, p. 146).
A historiografia portuguesa, sobretudo até aos anos sessenta do século
XX, não deixou de produzir novos contributos e reflexões acerca da formação
de Portugal, apesar das exigências doutrinárias e pragmáticas a que a situação
política obrigava.
Para Damião Peres (1889-1976)52, a formação de Portugal não
corresponde a uma uniformidade de condições geográficas, apesar de
defender que a razão de ser de uma nação se baseie na sua organização
político-económica.
Já o historiador, José Mattoso salienta a existência continuada de um
poder político forte e centralizado, sendo este o responsável pela unidade de
áreas com características culturais tão diversificadas no território português.
As formas e sentido de identidade nacional são múltiplas e vários são
os factores que podem propiciar essa identidade. São eles, a memória de
factos essenciais da história da comunidade, escritos ou orais, à consciência
de pertença a uma cultura e a uma língua, dos ofícios da tradição popular a
todo um património antropológico comum.

52

Professor das Faculdades de Letras das Universidades do Porto e de Coimbra foi um
historiador português. Da sua vastíssima obra, podem mencionar-se Como Nasceu Portugal,
História dos Descobrimentos Portugueses de 1943, Portugal na História da Civilização de 1946
e Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil de 1959, dirigindo ainda a obra História de
Portugal.
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Certamente patriotismo e identidade nacional não são sinónimos. Ou
seja, amor pela pátria não se traduz necessariamente por uma consciência
alargada de identidade nacional. Porém, o patriotismo além de sentimento e
devoção à pátria é um nexo de ligação da consciência do indivíduo ao resto
dos seus compatriotas e à história do país.
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1.2. Enquadramento histórico do regime

1. 2.1. O contexto histórico

Na década de trinta, Portugal, país periférico e fortemente dependente,
caracterizava-se por ser um país agrícola, a população ocupava-se
maioritariamente da agricultura, a indústria emergia muito lentamente e o
comércio colonial começava a ganhar alguma importância.
A população estava cansada da grave crise económica
agudizada pela participação na I Guerra Mundial, pela valorização do escudo
em 1924 e pelas consequências da Grande Depressão de 1929 que tinham
afectado a economia, os negócios e as finanças públicas.
O estado republicano era sentido como sinónimo de inflação
galopante,
governos.

desemprego
As

e

constantes

sucessão
lutas

de

políticas,

frequentemente com envolvimento de forças
militares, a incapacidade do parlamento em
legislar e em fazer face à crise desesperavam a
população.
Perante a situação que se vivia no
país, o Golpe militar de 28 de Maio de 1926

53

e

a instauração de uma ditadura militar foram a
resposta ao sentimento de insatisfação e de

Imagem 1
Golpe de Estado de 1926
Fotografia da época
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/

mal-estar generalizado.
O regime constitucional que vigorara durante um século, instaurado
após as lutas liberais, era assim interrompido numa época de desespero em
que a população ansiava por alguém que viesse a impor a ordem. As únicas
forças que conseguiram percepcionar o que poderia ser o futuro foram os
53

Pronunciamento militar de cariz nacionalista e anti-parlamentar que pôs termo à Primeira
República Portuguesa, levando à implantação da auto-denominada Ditadura Nacional, depois
transformada, após a aprovação da Constituição de 1933, em Estado Novo. A revolução
iniciou-se em Braga, comandada pelo General Gomes da Costa (1863-1929) tendo-se
estendido de imediato às cidades do Porto, Lisboa, Évora, Coimbra e Santarém. O triunfo do
movimento deu-se a 6 de Junho de 1926 em Lisboa.
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anarco-sindicalistas, a maioria da população aplaudiu, apoiou e depositou
grande esperança na ditadura.
Os primeiros anos da Ditadura militar são marcados pela falta de
orientação política, o que se traduz em sucessivas quedas dos governos.
Em 1928, após dois anos de governo de ditadura militar, o General
Óscar Carmona (1869 -1951)54 foi eleito, por sufrágio universal, em lista única,
Presidente da República.
Percebendo a imperiosa necessidade de resolver a crise financeira,
Vicente de Freitas (1869-1952), formalmente escolheu António Oliveira
Salazar, homem de origens humildes, professor de Finanças Públicas na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para Ministro das Finanças.
Salazar aceitou o lugar pondo como condição a fiscalização dos
orçamentos de todos os ministérios e ter o direito de veto sobre os respectivos
aumentos de despesas. Impôs uma forte austeridade e um rigoroso controlo
de contas, conseguido pelo aumento dos impostos e a diminuição das
despesas públicas. Reduziu os custos do trabalho, baixando os salários em
termos reais e nominais, manteve ou aumentou as jornadas de trabalho
conseguindo assim um saldo orçamental positivo logo no final do primeiro ano
de mandato. A presença de Salazar nesse governo define-se como um
compromisso entre diversas forças políticas da direita e os vários sectores das
"forças vivas", a partir de uma base comum de rejeição do liberalismo herdado
da I República e da apologia de um Estado política, económica e socialmente
forte e interventor.
Esta estratégia política verificava-se desde os seus primeiros anos
como elemento dos diversos governos, afirmando nesta nova tomada de
posse como ministro das Finanças: “Sei o que quero e para onde vou”.
Verifica-se aqui o selar de uma cumplicidade com o Engenheiro Duarte
Pacheco, que era ministro da Educação e que perdurou muitos anos. Foi
54

Foi eleito pela primeira vez durante a Ditadura Militar, dando início ao período denominado
Ditadura Nacional e após o início da vigência da Constituição de 1933, foi eleito
sucessivamente em 1935, 1942 e 1949, não concluindo o último mandato por ter falecido no
decurso do mesmo. Carmona foi um dos conspiradores do 28 de Maio 1926, assumiu o poder
após o derrube do general Gomes da Costa, como Presidente do Conselho de Ministros, sendo
nomeado Presidente da República em 16 de Novembro de 1926.
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Duarte Pacheco o incumbido de ir a Santa Comba Dão negociar com o
professor as condições para retomar a pasta das finanças, que já tinha
ocupado pontualmente em 1926.
O objectivo deste percurso no ministério das finanças é fundamental
para

eliminar

qualquer

veleidade

da

retoma

do

republicanismo,

consensualizando o salazarismo organizado em torno do conceito de um
programa de reconstrução politica e social por meio do regime municipal e
corporativo. Óscar Carmona, já desde o seu primeiro mandato de 1926,
assumiu o poder após o derrube do General Gomes da Costa, vai também
gerir o exercício do poder e o conflito entre os
diversos grupos políticos (os republicanosconservadores, os militares republicanos, a
direita antiliberal, os integralistas e os católicos
conservadores), preparando a ascensão de
Salazar a Presidente do Conselho.
Em
Presidente

1930
do

Salazar

foi

nomeado

Conselho

de

Ministros

acumulando esse cargo com o de Ministro das
Finanças. Enquanto a situação financeira
recuperava, o Presidente do Conselho tecia
uma teia que o tornava cada vez mais

Imagem 2

poderoso e, aproveitava as lutas entre as

Cartaz de Almada Negreiros
alusivo à constituição de 1933
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki

diferentes facções da Ditadura, especialmente

entre Monárquicos e Republicanos, para consolidar o seu poder e ganhar mais
prestígio.
O Presidente da República não tomava decisões, não remodelava o
governo, não solucionava nada, sem antes o consultar, tornava-se
indispensável.
No país vizinho atravessava-se uma fase conturbada de luta
ideológica oscilando entre a ditadura de direita e uma república de pendor
socialista.
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Entre 1923 e 1930 a Espanha foi governada por uma ditadura militar
chefiada pelo General Miguel Primo de Rivera (1870-1930). A sua
impopularidade conduziu-o ao exílio e provocou a abdicação do Rei Alfonso
XIII. Em 1931, foi proclamada a República em Espanha, período de
dificuldades económicas e a agitação social. Em 1936, as eleições foram
ganhas pela Frente Popular, constituída pelos partidos socialistas, comunista e
outros republicanos. As forças conservadoras não aceitaram esta vitória e
apoiaram uma insurreição militar liderada pelo General Francisco Franco
(1892-1975), que culminou na guerra civil espanhola entre 1936-39 e conduziu
à vitória dos falangistas que sujeitaram a Espanha a uma ditadura franquista
em muito semelhante à ditadura portuguesa.
A guerra civil espanhola foi um teste de preparação para a II Guerra
Mundial.
Em Portugal, Salazar necessitava de criar as condições indispensáveis
à manutenção firme do regime.
Em 1932, à semelhança do que
começava a acontecer noutros países da
Europa, passou a existir um partido único,
de inspiração fascista a União Nacional
(Imagem 3). O fascismo foi colher o nome
do fascio que significa feixe, em italiano,
conjunto de plantas, ramos ou molho de
trigo

ceifado.

A

ideia

traduzia

uma

sociedade constituída por um conjunto de

Imagem 3
Cartaz a apelar ao voto na União
Nacional
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki

ramos de actividades que tinham que
seguir unidos sob a força orientadora de um chefe que detinha todo o poder e
encarnava o espírito da “nação”, dado que os diversos fascismos eram
também nacionalistas e reivindicavam-se de uma supremacia intelectual e
económica de raiz judaico Cristã que valorizava teoricamente a justiça social,
pelo que alguns destes fascismos aproximavam a sua orientação ideológica de
teorias da mais justa repartição, reclamando em alguns casos, como certos
grupusculos pró-regime, em Portugal, denominações de “nacional socialismo”.
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A União Nacional (Imagem 3) era o partido que representava o regime,
o único com existência autorizada, simbolizava o carácter nacionalista e
autoritário do Estado Novo mas, ao contrário do que sucedia noutros países
não tinha base de apoio, não foi um partido criado pela população, antes foi
construído pelo poder político instalado, situação inversa à do nacionalsocialismo alemão. Para Fernando Rosas (1994, p. 194), “A União Nacional
(Imagem 3) era apresentada como um não partido, mas antes como uma
associação cívica, liderada por portugueses de boa vontade que agrupava
todas as corporações e forças produtivas e se encarregava de todas as
funções tipicamente partidárias, propaganda, organização, e divulgação das
eleições, escolha dos deputados, dirigentes, etc.”.
Convidado pelo General Carmona em 1932, para formar governo,
Salazar vai definir um programa comum que será a base para nova
Constituição.
Em 1933 Salazar fez uma constituição e, para aparentemente lhe
conferir um carácter menos autoritário, isto é, para fazer crer que era de facto
uma constituição com uma base de apoio alargada e não um conjunto de
princípios impostos por si, fez depender a sua aprovação de um plebiscito, em
que as abstenções contavam como votos a favor.
Esta Constituição consignava as liberdades e os direitos individuais
dos

cidadãos

mas

tornava-os

dependentes

de

leis

especiais,

que

frequentemente contrariavam a Constituição e constituíam a lei efectiva.
Os principais princípios fundamentais da constituição são: O
nacionalismo corporativo que centra a atenção nos organismos componentes
da nação que reúnem os interesses dos indivíduos (as famílias, as freguesias,
os municípios, as corporações); O Estado Forte, com a opção pelo
autoritarismo, ainda que "limitado pela moral, pelos princípios do direito das
gentes, pelas garantias e liberdades individuais"; O intervencionismo
económico-social, ficando consagrada a responsabilidade e o dever do estado
em implantar, promover ou incentivar as grandes obras e melhoramentos; O
imperialismo colonial – representada no Acto Colonial de 1930.
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Estes princípios preconizam um novo modelo de sociedade, o
salazarismo, assente “(…) na moral nacionalista, corporativa e cristã, que
haveria de presidir à política, às relações de trabalho, aos lazeres, à vida em
família, à educação dos jovens ou à cultura em geral” (Rosas, 1994, p. 281).
Estava criado um estado autoritário. Os historiadores discutem se deve
ser considerado ou não um estado fascista. Certo é que, à semelhança dos
fascismos da Alemanha e da Itália, em Portugal foram criados os mesmos
instrumentos de controlo e difusão do regime.
A criação de uma polícia política foi fulcral para a defesa e
implementação do regime. Primeiro denominada Polícia de Defesa e Vigilância
do Estado (PDVE), mais tarde, em 1945, Policia de Intervenção e Defesa
Nacional. Esta polícia política era a principal responsável pelo funcionamento
do regime, organizava-se numa rede de informadores e agentes, que se
infiltravam nas escolas, universidades, fábricas, escritórios, associações etc.,
nem os ministros do governo e a igreja eram poupados, delatavam, prendiam,
interrogavam, torturavam todos aqueles de quem suspeitassem. Podiam deter
durante meses ou anos cidadãos sem mandato, sem culpa formada, sem
julgamento, utilizavam leis especiais, ditas “medidas de segurança” para não
cumprir as sentenças nem libertar os presos alegando que constituíam um
perigo para a ordem pública. Os presos podiam ser deportados, sujeitos a
torturas violentíssimas e eram julgados por um tribunal especial para o efeito, o
Tribunal Plenário, cujos juízes e procuradores eram nomeados por critérios de
estrita confiança política.
Em 1937, durante a guerra civil espanhola, foi criada a Legião
Portuguesa (LP), milícia armada, que tinha como objectivos combater o
bolchevismo e defender os valores do estado e das corporações, no seu início
teve grande adesão de voluntários, depois passou a ser de militância
obrigatória. Para conseguirem manter alguns empregos, os funcionários eram
obrigados a inscrever-se na L.P. e a tomar parte em sessões de doutrinação e
de treino. Com o tempo foi perdendo adeptos e importância.
Outro movimento de características fascistas era A Mocidade
Portuguesa (M.P.), organização juvenil de frequência obrigatória para toda a
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juventude escolar. Da M. P. constavam aspectos de doutrina política, religiosa
e escutismo.
Ambas as organizações obrigavam ao uso de uniformes, saudações,
marchas militares.
Eram proibidos os sindicatos livres, proibidas as greves, reprimidas as
lutas operárias, presos e deportados os sindicalistas. Foi inviabilizado o
movimento sindical, em seu lugar criaram-se os denominados sindicatos
nacionais, promovidos pelo regime. Os
trabalhadores ficaram desarmados, se por
um lado não usufruíam de quaisquer
liberdades por outro os sindicatos nacionais
tinham uma função moralizadora, seguindo
os princípios da doutrina social da igreja,
era condenado o luxo ostentatório, os
abusos de alguns patrões sobre seus
empregados. Os patrões tinham também a

Imagem 4
Selo oficial dos correios
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki

obrigação de se incorporarem em grémios. Através destes organismos o
estado regulava quase tudo.
Os funcionários públicos eram obrigados a assinar um compromisso,
jurando pela sua honra que defenderiam, sempre, os interesses da nação. Os
despedimentos ocorriam, omitindo-se as verdadeiras razões políticas e
alegando razões morais e profissionais.
É instituída a censura, todas as expressões: jornais, revistas, livros,
mais tarde a rádio, o cinema e a televisão, a pintura são alvo de escrutínio,
muitas

publicações

são

proibidas,

apreendidas

e

os

seus

autores

incomodados. A censura levou ao desenvolvimento de uma forma de criptotransmissão por parte dos autores e de compreensão e sub-entendimento por
parte

do

público,

gerando

cumplicidades

interessantes

e

utilizações

desconfiadas e despropositadas do lápis azul da censura.
Salazar exerce o poder de forma absolutamente autoritária. Precisa de
ter a certeza que detém o controlo das instituições e de todos os meios para
que aqueles que se opõem ao regime sejam de imediato reprimidos. O regime
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emerge como uma “ditadura do chefe de governo, com o progressivo
esvaziamento dos poderes do presidente da República e da Assembleia
Nacional” (Rosas, 1994, p. 224).
As próprias forças armadas ficam sob a sua alçada. Salazar exerceu
as funções de Ministro da Guerra em 1936 e reforçou o controlo político com
as reformas militares levadas a cabo em 1937 e 1938.
A Concordata entre o Estado português e a Santa Sé e o acordo
missionário de 1940, celebrados no quadro da separação do princípio legal do
estado e da igreja consagram uma politica de subordinação da igreja católica
ao regime. A troco de umas importantes concessões nos planos material, legal
de ensino e de assistência. Segundo Fernando Rosas (1994, p.224): “a igreja
é chamada a funcionar como um instrumento legitimador, por excelência, do
regime e como a instituição privilegiada de enquadramento das massas nos
valores fundamentais por ele definidos”.
Ao contrário de Franco, Salazar nunca admitiu interferências entre a
religião e a política. Assinou a concordata mas opôs-se a uma intervenção da
religião na política. E na perspectiva de Oliveira Marques (1981, p.428), “não
houve reunificação entre o estado e a Igreja”.
Em termos económicos Portugal seguiu o proteccionismo e o
dirigismo, actuação característica dos regimes autoritários. Representava uma
forma de nacionalismo económico em desfavor das tentativas de reformismo
agrário, a autarcia, que no domínio da agricultura se traduziu na campanha de
monocultura intensiva de trigo no Alentejo, cujas consequências foram o
esgotamento dos solos.
Incentivou-se a indústria nacional, “criando barreiras alfandegárias em
relação aos produtos estrangeiros e mantendo os salários baixos, procurou-se
o desenvolvimento das indústrias tradicionais: lanifícios, calçado, conservas e
moagem e desenvolver outros sectores como o cimento, a construção naval e
os adubos. Em 1938 lançaram-se novas industrias como a transformação do
petróleo, refinação, e o fomento mineiro” (Rosas, 1994, p.249).
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Houve

uma

preocupação

em

conciliar

a

necessidade

de

industrialização com a manutenção de velhas estruturas fundiárias e
produtivas.
A Segunda Guerra Mundial arrastou a Europa para uma situação
catastrófica. Portugal não se envolveu na guerra e manteve uma posição de
aparente neutralidade, conseguindo tirar algum beneficio económico, sendo
neutro podia vender produtos, armas e volfrâmio, aumentaram as receitas
públicas, o regime abrandou um pouco por essa altura, tendo diminuído o
número de presos políticos. Salazar procurou, em diversas situações, fazer
crer que a própria independência do país estava dependente da continuação
do regime. Para Fernando Rosas, (1994, p.302), “A Inglaterra e os EUA
pactuaram com esta ideia: a manutenção do regime como condição para a
salvaguarda da neutralidade peninsular e garantia dos objectivos aliados na
região”.
Em 1940 todos os olhares se concentram na Exposição do Mundo
Português, cuja realização esteve a cargo do Coronel Arnaldo Ressano Garcia
(1880-?), Presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes, pretendia-se criar
o estilo português, era tempo de abandonar devaneios modernistas e de
exaltar o espírito patriótico, procurando enaltecer a cultura portuguesa,
representando todo o tipo de construções nacionais, reproduzindo obras
tradicionais, monumentais mas sem grande durabilidade, submeter pelo
aparato.
A exposição liderada pelo arquitecto Continelli Telmo, contou com a
participação de numerosos arquitectos e pintores, estendeu-se na margem
ribeirinha do Tejo, junto a Belém, conjugava a “política do espírito de Ferro
com as obras públicas de Duarte Pacheco.
António Ferro, como Director do Serviço Nacional de Propaganda,
mais tarde SNI, conseguiu por confiança política, uma influência na
governação que vai além do desempenho do cargo, lança um conjunto de
exposições e sob sua influência são encomendadas obras públicas procurando
mobilizar os artistas plásticos, apoiar a arte moderna e em simultâneo integrar
esta modernidade e estes intelectuais no espírito da ditadura.
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O SNI ajudou a criar um estilo nacional muito influenciado pelas
formas tradicionalistas, “mas que ao mesmo tempo se preocupava com a
propaganda teve um papel relevante na promoção das artes” (Marques, 1981,
p. 510).
Com o final da II guerra Mundial a Europa fazia um grande esforço para
se erguer da sua agonia. As ditaduras deram lugar às democracias. Na
Península Ibérica acreditava-se que só havia um caminho, seguir o exemplo
democrático dos restantes países europeus.
A oposição depositava grande esperança no fim do regime. O próprio
Salazar sentiu-se ameaçado e necessitou de fazer uma operação de
cosmética, a Assembleia Nacional foi dissolvida, foi prometido que as eleições
de Novembro de 1945 ”seriam livres, tão livres como as da livre Inglaterra”.
Este facto gerou grande entusiasmo, dando origem a um dos mais importantes
movimentos de oposição, o Movimento Unitário Democrático (MUD), dezenas
de milhares de pessoas aderiram ao movimento. Durante a campanha eleitoral,
a censura à imprensa foi aliviada, deixando transparecer um forte
descontentamento de largos sectores da população. A oposição considerou
que não se conseguia organizar num tão curto espaço de tempo, por essa
razão pediu um adiamento do acto eleitoral, este não foi concedido, a oposição
absteve-se e não participou na votação eleitoral. Ganhou o único concorrente.
O tempo deitou por terra todas as esperanças. Salazar sentindo que
não seria incomodado, endureceu as suas políticas. Grande número de
pessoas que tinham participado de boa fé na campanha eleitoral foram
detidas, torturadas, deportadas, perderam os empregos. Todo o sistema
mereceu uma reorganização de modo a aperfeiçoar a repressão e o controle.
A Policia política mudou o nome de PVD passou a PIDE
A partir deste momento não era possível negar a existência de
descontentamento e de uma oposição.
A partir dos anos cinquenta, a Europa e os EUA pactuaram com a
persistência do regime autoritário na península Ibérica, temendo que, a haver
uma alteração, ela pudesse abrir caminho para a entrada das ideologias de
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esquerda conotadas com o regime soviético que iam ganhando adeptos,
preferiram pactuar com o regime instalado.
A política colonial sofreu algumas alterações, a partir do final da II
guerra Mundial o anticolonialismo tornou-se numa bandeira da Europa. Para
provar que as colónias eram parte integrante do país, Salazar alterou a
Constituição, desapareceram as palavras colónias e colonial e apareceram em
seu lugar províncias ultramarinas, prestou-se mais atenção à cultura africana e
deixou de existir a condição de assimilado. As motivações que estavam na
base desta politica colonial eram mais de ordem económica e pouco por
motivos racistas.
Entre 1945-58 houve vários períodos eleitorais, a oposição tinha
aparentemente possibilidades de participação mas nunca conseguia as
condições para chegar às urnas e os resultados eram vagas de prisões e
despedimentos.
Cada grupo procurava resistir como podia, os artistas plásticos desde
1950 foram boicotando as exposições oficiais
Alguns católicos, até aí meros espectadores políticos, acharam que
era sua obrigação participar na defesa de direitos que, não sendo cumpridos,
prejudicavam a imagem da igreja e opunham-se aos valores defendidos por
esta, surgiram movimentos de católicos progressistas.
O regime para subsistir foi tecendo compromissos que não
implicassem uma ruptura com os valores tradicionais, era o progresso
possível, sacrificava-se tudo, o ritmo de desenvolvimento e as liberdades
fundamentais.
O objectivo da simplificação ideológica e autoritária do regime é
fornecer certezas que legitimem e facilitem o desejo de mandar e ilegitimem a
vontade de resistir justificando o dever de obedecer. Para Fernando Rosas
(1994, p. 294), “os discursos ideológicos não valem pelo conteúdo mas pela
função disciplinadora que exercem: Deus, Pátria, Família, trabalho".
Ao longo deste período do pós-guerra em que os confrontos políticos
eram permanentes, a situação económica e social foi sofrendo modificações, a
maior parte da evolução acontecia por um movimento que vinha do exterior, da
_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

53

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

Europa, que se dinamizava rapidamente, a par de um desenvolvimento
industrial e económico a evolução nos planos intelectual, artístico e social era
vertiginosa.
Salazar tentou tudo o que pode para continuar de costas voltadas para
o que se passava no resto do mundo, procurando impedir até o turismo que
despontava um pouco por todo o lado e, impedindo os europeus de nos
visitarem para não trazerem ideias e hábitos perturbadores das “políticas de
bons costumes”, mesmo que as portas abertas ao turismo, significassem uma
fonte de receitas. A partir dos anos sessenta não foi possível continuar a evitar
o turismo.
A política de obras públicas iniciada nos anos trinta, começou a
produzir frutos a partir das décadas de 50 e 60, mas apesar das realizações
económicas Portugal não se transformou num país economicamente
desenvolvido, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento dos restantes
países europeus saídos da guerra que, nessa altura já tinham uma taxa de
crescimento muito superior à portuguesa acompanhada de políticas de
desenvolvimento cultural que escasseavam em Portugal.
A população rural que não emigrou procurava melhores condições de
vida na periferia das grandes cidades, vivendo muitos em condições infrahumanas nos bairros de lata que cresciam à volta de Lisboa e do Porto.
A educação nunca foi uma prioridade. A taxa de analfabetismo era
elevada e manteve-se. Nas escolas o governo preocupava-se mais em manter
uma rigorosa separação entre os sexos do que com a implementação do
ensino. Portugal ocupava um dos piores lugares entre os países da Europa, o
ensino básico de quatro anos deixou de ser obrigatório em 1932 para só voltar
a ser implementado na década de cinquenta.
O desenvolvimento cultural foi muito prejudicado pelo excesso de
centralização do governo e pela sua constante desconfiança, além da acção
castradora exercida pela censura. Muitos intelectuais tinham de se deslocar ao
estrangeiro para tomar contacto com as obras que se faziam e divulgavam
pelo mundo, muitos eram proibidos de publicar, banidos dos seus lugares nas
universidades e a investigação era inexistente.
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Apesar de teimarem em manter-se actualizados e acompanharem os
movimentos da sua época eram impedidos de transmitir o seus conhecimentos
e a sua comunicação tinha de ser truncada ou camuflada. Segundo Oliveira
Marques (1981, p. 510) “em resultado disso os intelectuais fechavam-se numa
elite cujos contactos com a população eram cada vez mais distantes “.
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1. 2.2. O Estado Novo e o processo para uma nova Identidade

Mais que analisar o funcionamento de um sistema político, a sua génese
ou o seu desenvolvimento e transformação, interessa estudar os mecanismos
do poder, ainda que apresentar uma clarificação se mostre imprescindível.
Tendo como referência Foucault (1926-1984)55 (1979, p. 221), quando afirma:
“A questão do poder fica empobrecida quando é colocada unicamente em
termos de legislação, de Constituição, ou somente em termos de Estado ou de
aparelho de Estado. O poder é mais complicado, muito mais denso e difuso
que um conjunto de leis ou um aparelho de Estado”. Nesta perspectiva, o poder
é visto segundo uma concepção mais lata, em que transcende algo mais que
uma mera emanação do Estado.
A construção da legitimidade do Estado, não se faz só através de leis ou
da sua Constituição, as quais explicitam as regras que devem ser cumpridas,
tendo na sua origem outros elementos com uma dimensão menos visível.
Nessa perspectiva, o poder, surge como dimensão difusa, envolvendo
não só os agentes comprometidos com o sistema político, mas também quem,
estando fora dele, se enleia e consequentemente revê nos seus discursos,
reconhecendo as verdades que neles se enunciam.
Neste sentido e sendo assim entendido, o poder, apresenta-se como
uma rede disseminada pela estrutura social, produzindo uma verdade que é
que o reflexo de um diálogo entre a “gramática da produção” e a “gramática do
reconhecimento” segundo Eliseo Veron em Sémiosis de l’idéologique et du
pouvoir56.

55

Michel Foucault nasceu em França, estudou filosofia e psicologia na École Normale
Supérieure de París. Na década de 60 fica à frente do Departamento de filosofia das
Universidades de Clermont-Ferrand e Vincennes. Em 1970 foi eleito para o Collège de France,
com o título de professor de História dos Sistemas de Pensamento, Foucault foi o principal
representante do estruturalismo. Toda a sua obra é um exaustivo trabalho de arqueologia do
saber ocidental, pondo em evidência as estruturas conceptuais que à priori e em época
determinam as articulações entre o saber e o poder, estabelecendo o que é interdito e o que é
permitido. .
56

In, Communications, nº28, pg.7-20.
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As dimensões “poder” e “verdade” quando assumem uma convergência
resultam numa lógica: a verdade não existe fora do poder ou sem poder. Assim
sendo, o Estado Novo, tendo em conta a sua durabilidade, em diversos
momentos, reflecte essa convergência. Assim podemos afirmar que este
regime percepcionou de forma objectiva, as linhas construtoras do campo
simbólico,

dando

privilégio

à

sincronia

em

detrimento

da

diacronia,

reconhecendo que a verdade é construída a partir das verdades reconhecidas.
Não deixou contudo de recorrer â diacronia em situações pontuais,
fundamentalmente na conceptualização da “alma nacional”57.
É objectivo interpretar sincronicamente várias dimensões de um campo
simbólico, o que significa, procurar entender o sentido fundamental dos
“discursos” aí produzidos, verificando a sua homogeneidade e convergência.
Moisés Martins, no livro O olho de Deus no discurso salazarista (1990,
p.17)., resume claramente esta atitude quando afirma que, “enquanto prática
social, o discurso salazarista se apresenta como espaço de distribuição de
valores e de normas, que funcionam qual feixe de técnicas de adestramento do
corpo da nação para assegurar a sua unidade. Por outro lado, tais normas e
valores funcionam também como um processo regulador da vida nacional para
garantir a sua verdadeira natureza. E ainda, conjugando a defesa da unidade e
da natureza da pátria, esse mesmo sistema normativo vem finalmente
confessar o seu destino singular”. A partir desta avaliação, podemos inferir que
os discursos analisados apresentam vários níveis e expressões, convergentes.
Nestes, é objectivado um consenso, suportados por meios legislativos,
necessitando

contudo

encontrar

expressão

nas

representações

mais

interiorizadas e nas práticas quotidianas.
A prossecução da unidade e orientar a nação para o seu destino
singular, tem como objectivo, descobrir a verdadeira natureza de um povo na
sua vertente definidora de traços de carácter imperecíveis, procurando na
história enquanto elemento de representação de um passado o que reflecte a

57

Contextualizada sociologicamente, em que sincronia é entendida como conjunto dos factos
considerados como formando um sistema, num momento dado de uma evolução, sendo a
diacronia considerada como a sucessão de sincronias
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alma desse mesmo povo e na vocação imperial como símbolo da expressão
civilizadora de mundos.
O acordo entre as elites que davam sustentação à Primeira República
apresentava sinais de esgotamento, por não corresponder aos princípios
configurados, frustrando as expectativas e dando força às críticas ao modelo
de condução da economia e da política, agitando diversos sectores da
sociedade, fazendo surgir uma crise abrangente em todas as vertentes da
sociedade. Seria essa crise que pelos seus sintomas, se caracteriza como
identitária a responsável pelos novos preceitos que vão fundamentar uma
mudança de atitude no panorama social e cultural do país.
Após os esteios nacionalistas e antimonárquicos da Primeira República,
o Estado Novo apoiado na ideologia de progresso e engrandecimento,
aparece fortemente caracterizado pelos paradigmas do nacionalismo, pelo
projecto nacionalista e colonial e a defesa da soberania nacional, a
modernização das instituições e principalmente, pela crença no Estado como
mediador social.
Isto significa que surge como mediador e responsável das mudanças e
reajustes de interesses entre os grupos sociais, o que representou a quebra do
paradigma do modelo em vigor devido ao seu desgaste e ao mesmo tempo
solucionar a crise em questão.
A vontade de criar um novo Portugal, através do processo de
ressuscitamento moral, que nem o ideário e o positivismo haviam conseguido
nos contextos nacionalista e antimonárquicos surgidos na Primeira República,
faz do Estado Novo uma poderosa “máquina” construtora de mitos e de heróis,
que soube unir a história à ideologia, numa das mais bem conseguidas
campanhas de mentalização colectiva.
A reintegração do mito obedece a uma matriz de identidade e aparece
nas diferentes fases da história, obedecendo à matriz da sua identidade.
O sentimento de identidade é gerado pela ideia de que a nação é uma
comunidade simbólica e consequentemente compartilhada por um grande
grupo de indivíduos, o que dá a esse grupo, um sentido de pertença. Esta
premissa viria permitir ao Estado Novo neste processo, marcado pela
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transformação do imaginário colectivo num instrumento regulador do
quotidiano, a construção de uma identidade nacional unificadora capaz de
acomodar as diferenças, tornou-se pela conjuntura, um mecanismo central de
poder.
Para isso, a memória apresenta-se como factor fundamental à sua
legitimação, por ser através dela que se analisam acções e comportamentos e
se explica e justifica a especificidade da nação. É por ela, afinal, que é possível
lembrar os acontecimentos do passado e destes retirar ensinamentos para o
presente. A alma do povo e a vocação imperial, consideradas como superior
desígnio do país, embora com contornos distintos, são cosntruidas a partir de
memórias. É o passado que confere forma a essas realidades, sendo que, em
ambos os casos estamos perante a sobrevivência de traços de carácter que,
ainda que oriundos do passado, devem ser recriados quotidianamente, dando
forma ao viver do povo.
A legitimação de práticas sociais é atribuída à memória, sendo que a
importância que ela assume na legitimação da ordem social que o Estado
Novo prescreve, resulta, antes de mais, do seu entendimento no espaço de
evocação daqueles heróis e consequentes feitos exemplares em torno dos
quais se criam narrativas em que a nação se deve rever. As imagens do
passado legitimam geralmente uma ordem social presente, pese a consciência
do carácter reducionista e simplificador desta distinção, até porque, permitindomos todavia, realçar uma dimensão específica de análise.
Para o Estado Novo, a história e a cultura popular, foram instrumentos
fundamentais. No pressuposto que é no reconhecimento do passado que se
faz o presente, apresentando-se a verdade histórica portadora da memória
nacional e que é no património da cultura de um povo que encontra a verdade
do carácter, é encontrada assim uma verdade que será validada socialmente e
que se imporá através de diversos meios, utilizando-se para isso, o ensino aos
aparelhos legislativo e judicial e todos os recursos ao seu alcance.
O nacionalismo exclusivista que acabou por se impor duradouramente
durante o Estado Novo de forma contundente veio cultivar a origem e
identidade étnica como factores diferenciadores dos outros povos em conjunto
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com a da missão histórica, missionária, evangelizadora e civilizadora, assumida
pelos seus dirigentes em prol da nação. De forma eficaz, o Estado Novo
recorreu ao comemorativismo, baseado na representação do passado,
baseado na sua grandeza, associando-o à retórica marcadamente historicista.
Ao propor uma identidade nacional, construída em grupos específicos,
codificando as práticas sociais, persegue-se a consolidação de uma ordem
uniformizante. Assim durante o Estado Novo, assiste-se à difusão de uma
imagem nacional caracterizado por ser um país rural, de pequenos
proprietários e católico e com uma cultura popular resumida ao fado e às
touradas e, a partir destes, pese o antagonismo provocado na elite intelectual,
um estereótipo de representação nacional. A produção de uma imagem,
depende em parte do aproveitamento dos discursos pré-existentes, ou seja,
das verdades prévias e cristalizadas. A contribuição da intelectualidade
oitocentista para a promoção e entendimento da cultura popular foi importante
para que no Estado Novo, esta se tornasse conceito para a compreensão da
“alma portuguesa”, tornando-se claro o seu valor incontornável enquanto
referencial. Os modos de vida do povo formulam a cultura popular, o que na
prática

define

um

património

cultural,

elemento

importante

enquanto

manifestação de um espírito nacional, que legitima um projecto político e que o
Estado Novo enuncia como objectivo, refira-se para isso a esclarecedora
mensagem num dos discursos do Presidente do Conselho: “A revolução
nacional (...) não teria explicação nem defesa se não fosse profunda nos seus
objectivos, séria nos seus processos, visceralmente popular. Ela devia ainda
assegurar à alma nacional a continuidade da nossa missão histórica” (Salazar,
1935, p. 315).
É notório a procura de um modelo que fizesse a síntese entre o fascínio
de uma vida rural, embora estereotipados e a recuperação de valores históricos
e simbólicos, o que apela à redescoberta e valorização dos feitos e
personagens do passado, visando um renascimento da nação, conceito
fundamental durante o período.
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1.3. Contexto histórico da arquitectura portuguesa

1.3.1.Antecedentes e rumos da arquitectura portuguesa

O tímido crescimento industrial das
duas primeiras décadas do século XX em
Portugal, país predominantemente agrícola,
teve

como

consequências

populacional

e

internacional.
responsável

uma
A

pelo

o

abertura
massiva

aumento

aumento
económica
emigração,

populacional,

implicou no aumento das grandes cidades,
sobretudo
instabilidade

nas

periferias.

política

entre

Contudo,
as

a

diferentes

facções monárquicas e o Partido Republicano

Imagem 5

e as clivagens sociais entre um proletariado
explorado e uma burguesia mercantil e

Santuário de Sta. Luzia- Viana do
Castelo construção: 1903-1943
Arqto. Miguel Ventura Terra

financeira, detentora do poder económico e da

Fonte: Luís Manuel Pereira

influência estatal, freiam o desenvolvimento
que se esperava por meio do crescimento industrial.
As estruturas urbanas não estavam preparadas para acolher o
crescimento demográfico pós-industrialização, o que fez com que se
desencadeasse a especulação sobre os alojamentos, situação que agravou as
condições de solvência habitacional para um grupo significativo da população.
A implantação da República58 trouxe uma nova esperança sobre a
actuação política deste novo sistema, mas a instabilidade surgidas a par das
necessárias mudanças impostas no novo contexto viriam adiar a intervenção

58

Nos dias 4 e 5 de Outubro de 1910, militares da Marinha e do Exército iniciaram uma revolta
em Lisboa, com o objectivo de derrubar a Monarquia. Juntamente com os militares estiveram
as estruturas do PRP-Partido Republicano Português. José Relvas, em nome do Directório do
PRP, proclamou a República. No dia 6 o novo regime foi proclamado no Porto e, nos dias
seguintes, no resto do país.
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necessária neste âmbito, embora tenham surgido diversos projectos de Lei
para tentar colmatar a situação. De qualquer forma, criaram-se as condições,
tanto por parte do Estado, bem como da sociedade para se resolver o
problema da habitação.
A Primeira República59 foi
uma

época

marcada

pelas

grandes dificuldades financeiras,
e

como

acima

se

refere,

politicamente conturbada, o que
impediu

o

fomento

de

investimentos urbanísticos ou de
grandes obras arquitectónicas e
os que foram levados a cabo
permaneceram
inovação,

fechados

persistindo

à
em

esquemas clássicos no modo de

Imagem 6
Bairro do Arco do Cego – Lisboa - 1919
Arqtos. Edmundo Tavares – Frederico Machado
Fonte: Luís Manuel Pereira

pensar e fazer construção.
A expansão urbana dos principais pólos industriais, Lisboa e Porto,
reforça a desigualdade entre classes e a construção de alojamento condigno
para a classe operária, principal razão desse crescimento urbano é quase
inexistente, não acompanhando a construção crescente de habitações
destinadas à burguesia. Enquanto as moradias burguesas e os prédios de
arrendamento ocupam as novas avenidas criadas com a expansão das
cidades, os primeiros bairros sociais (Imagem 6), construídos pela iniciativa
privada em locais estratégicos, surgem definidos com um conceito ruralista.

59

Foi o sistema político que sucedeu ao Governo Provisório de Teófilo Braga (1843 -1924), de
1910 a 1926. Instável devido a divergências internas entre os mesmos republicanos que
originaram a revolução de 5 de Outubro de 1910, neste período de 16 anos houve sete
Parlamentos, oito Presidentes da República e 45 governos.
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A 26 de Abril de 191960, após
autorização

governamental

para

a

um

empréstimo a fazer à Caixa Geral de
Depósitos iniciou-se a construção de cinco
bairros

operários.

Nasciam,

quase

em

simultâneo os bairros do Arco do Cego
Imagem 6), Ajuda, Alcântara e Braço de
Prata, em Lisboa, Quinta da Granja de Cima
ou Bairro Sidónio Pais, junto à Foz do Foz do
Douro, no Porto, e um na Covilhã.
Os interesses materiais da burguesia
sobrepunham-se aos interesses culturais de
uma

modernidade

Europa,

que

optando

racionalista

e

despontava

pelo

naturalista,

na

classicismo

Imagem 7
Cine Teatro Tivoli – Lisboa-1819
Arqto. Raul Lino
Fonte: Luís Manuel Pereira

com

manifesta resistência à inovação
tecnológica

e

cultural.

Estes

interesses definiam, regulavam e
condicionavam

as

expressões

sociedade

portuguesa,

artísticas no país.
A
ainda

alheia

às

novidades
Imagem 8

conceptuais e materiais, em voga no
exterior, sobretudo a a arquitectura

Estação do Rossio-Lisboa-1887
Arqto. José Luís Monteiro

do

Fonte: Luís Manuel Pereira

ferro,

inspirado

opta

pelo
nos

revivalismo
períodos

arquitectónicos mais importantes do território português.
O estilo ecléctico da segunda metade do século XIX, veio definir o estilo
neo-manuelino, como o mais importante representante do passado histórico
60

O Decreto n.° 5481, de 30 de Abril de 1919, aprovava o regulamento para a construção dos
bairros sociais, rectificado a 2 de Maio
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português, sendo assim o estilo “mais ao gosto português”. O período que vai
desde a segunda metade do século XIX ao início da Primeira Grande Guerra é
denominado por Nuno Portas (1934-…)61 (1973, p. 687) em “A Evolução da
Arquitectura Moderna em Portugal”62, capítulo adicional da edição portuguesa
da História da Arquitectura Moderna, de Bruno Zevi como as “Décadas
Obscuras”, esquecendo este autor que a prática do exercício da arquitectura foi
marcado por uma conjuntura desfavorável.
As
surgem

oportunidades
sobretudo

pela

de

trabalho

encomenda

privada da burguesia, condicionada pelo
gosto pela aparência, que se reflectia em
conceitos

estéticos

específicos,

onde

predominava o carácter evocativo, e
pelos orçamentos de contenção. Embora
representem uma percentagem reduzida,
os exemplos

com maior significado,

tradutores de uma preocupação funcional

Imagem 9

e moderna, encontram-se na encomenda
pública. Apesar da existência desses dois

Estação de São Bento- Porto
(inaugurada em 1916)
Arqto.Marques da Silva

universos, ambos estão limitados pelo

Fonte: Luís Manuel Pereira

atraso tecnológico e sobretudo pelo
atraso cultural e social que Portas (1973, p. 703) classifica de “meio tacanho”.
A adopção dos elementos revivalistas (Imagem 5), fixado na adequação
de elementos historicistas, apoia as novas necessidades programáticas e
61

Nuno Portas diplomou-se em Arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em
1959. Na sua actividade profissional, conjuga a investigação e ensino no curso de pósgraduação em Urbanismo na Universidade Técnica de Lisboa, com a prática profissional em
diversas cidades da Europa, África e América do Sul. Em Portugal, participou dos Governos
posteriores ao 25 de Abril, tendo participado na definição das linhas políticas para habitação,
reabilitação urbana e actualização da legislação sobre urbanismo. Em 2005 foi-lhe atribuído o
Prémio Sir Patrick Abercrombie de Urbanismo, um dos cinco galardões atribuídos pela União
Internacional de Arquitectos.
62

Portas, Nuno, A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal In: Zevi, Bruno, História da
Arquitectura Moderna, vol. II Lisboa: Arcádia, 1978, pp. 687 a 744.
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funcionais suportadas pelas novas tecnologias construtivas. Oscila-se entre o
gosto cosmopolita francês e a busca da tradição, sendo o primeiro
protagonizado por Ventura Terra e por Raul Lino este último.
Nos primeiros vinte anos, o país viveu assim numa miscelânea no que
respeita à produção artística, reflexo do monótono relativismo político, que se
traduzia na produção intelectual. Quando Ana Tostões (1959-…)63 (2004, p.
105) define esta época como “período de transição hesitante entre a
valorização culturalista das especificidades nacionais e a adesão aos modelos
progressistas europeus, em acelerada transformação técnica, conceptual e
ideológica – os limites da produção definem-se entre uma aproximação de
acento racionalista, que ainda não é
capaz de integrar o potencial contido
nos novos materiais, e um gosto que se
adapta cenograficamente ao programa
pelo

estilo”,

estes

primeiros

anos

definem-se pela opção tradição versus
cosmopolitismo artístico.
As Escolas de Belas Artes, cuja
direcção estava entregue, em Lisboa
ao Mestre José Luís Monteiro e no
Porto ao Arquitecto Marques da Silva,
facultavam

um

ensino

cujo

predominância nada mais era que um
prolongamento

do

Imagem 10
Edifício na Rua Alexandre HerculanoLisboa -1903
Arqto. Ventura Terra
Fonte: Luís Manuel Pereira

romantismo

(Imagem 11), determinando que o academismo fosse superior ao desejo de
renovação. Decorrente desta situação, estaria a influência da formação
complementar feita por muitos arquitectos portugueses no estrangeiro,

63

Ana Cristina dos Santos Tostões é licenciada pela Escola Superior de Belas Artes de LisboaArquitectura; orientada por José Augusto França, fez o mestrado em Historia da Arte na
Universidade Nova de Lisboa. Desenvolve actividade docente e investigação no Instituto
Superior Técnico e é autora de trabalhos publicados no âmbito da História da Arquitectura
Portuguesa Contemporânea.
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nomeadamente École des Beaux-Arts de Paris64 e em ateliers de arquitectos
de renome. Estava assim reforçados os vínculos pelo gosto pelas morfologias
académicas de carácter decorativo.
A aplicação de um léxico classicista surge em paralelo com o léxico
historicista e nacionalista, sendo este último enquadrado numa busca da
tradição portuguesa, visíveis na figuração dos “neos” – neo-manuelino, neoárabe e consequentemente neo-romântico.
Se na construção, a aplicação de novos materiais caracteriza um desejo
de progresso e de desenvolvimento, a figuração plástica posta em prática
remete a um nacionalismo afastado deliberadamente de submissão a modelos
exteriores.
Uma certa estagnação cultural é sentida no país, sendo a revista
Orpheu65 uma excepção.
Os ecletismos de carácter historicista, precedentes e paralelos à
adopção de determinadas linguagens de origem internacional, como a Arte
Nova66 ou Art Déco67, surgem como resposta, segundo Pedro Vieira de

64

Escola de Artes fundada em 1648 onde se ministravam fundamentalmente, estudos de
arquitectura, desenho, pintura, escultura e gravura. A escola inicialmente controlada por Luís
XIV, para garantir um conjunto de artistas disponíveis para decorar palácios. Além da
importância da pintura, foi a disciplina de Arquitectura um dos mais importantes cursos da
École des Beaux-Arts que viria a influenciar toda uma escola de pensamento.
65

Revista Trimestral de Literatura fundada por Luís de Montalvôr (1891- 1947) e pelo brasileiro
Ronald de Carvalho (1893 -1935). Apenas teve dois números publicados, correspondentes aos
primeiros dois trimestres de 1915. A revista exerceu uma notável e duradoura influência reflexo do seu vanguardismo - que inspirou movimentos literários subsequentes de renovação
da literatura portuguesa. A sua relevância advém de ter, efectivamente, introduzido em
Portugal o movimento modernista, associando nesse projecto importantes nomes das letras e
das artes do século XX, como Fernando Pessoa ( 1888 - 1935) ou Mário de Sá-Carneiro
(1890-1916).
66

As origens do estilo Arte Nova remontam à Inglaterra vitoriana. A Arte Nova desenvolveu-se
nos finais de 1880 e teve o seu auge de criatividade na década subsequente. A Natureza era
a principal fonte expressiva da Arte Nova, em particular o mundo das plantas. A Arte Nova ficou
a dever grande parte de popularidade à sua modernidade, tornando-se desde então universal.
Acontecimentos de grande relevância do desenvolvimento da Arte Nova foram as exposições
internacionais de 1889 e 1900 em Paris, e de 1902 em Turim.
67

Movimento artístico desenvolvido nas décadas de vinte e trinta do século XX, conheceu
particular expressão na área do design industrial e de mobiliário assim como na produção de
pequenas peças ou nas artes gráficas. Ao nível de arquitectura, a Arte Déco apresentou-se
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Almeida (1986, p.46), à “mesma necessidade de afirmação de uma
individualização arquitectónica, individualização que no caso do neo-manuelino
foi superficialmente entendida, mas que no caso do neo-romântico (no melhor
neo-românico) se articulam já com vectores estruturais”.
Ventura Terra, arquitecto republicano, considerado uma referência para
as gerações seguintes e considerado por estes como um anti-romântico,
racionalizador e moderno, introduziu na arquitectura a aplicação dos materiais
como sistema lógico obtendo uma expressão racionalizadora destes,
desenvolvendo uma arquitectura de composição, recusando o pitoresco,
caracterizada igualmente por uma valorização da função prática sobre a função
simbólica e do plano sobre o espaço.
A sua formação francesa na École des Beaux-Arts em Paris e
influenciado pelo contacto sobretudo com Jules André (1807-1869), com quem
trabalhou, desenvolveu uma arquitectura que procurava responder aos
objectivos e as preocupações da sociedade da época. Nos prédios de
rendimento, que desenvolveu, foi introdutor de uma nova leitura urbana, estes
não como objectos únicos, mas assumindo-se como um prolongamento da
envolvente.
Se já em 1896, Ventura Terra nos revela um apurado domínio das
linguagens que constituem o eclectismo de excelente lavra, na obra da
Assembleia Nacional sobre o velho convento de São Bento (1896 -1938), em
1906 reforça essa capacidade bem como com o expressivo e monumental
Banco de Lisboa & Açores, conceptualizando uma expressiva fachada dotada
de uma grande plasticidade, inserida no contexto linear de fachadas planas dos
edifícios pombalinos que o rodeiam.
Raul

Lino,

arquitecto

de

excepção

cujo

percurso

terá

um

desenvolvimento específico neste trabalho, ao demonstrar uma preocupação
como um estilo eminentemente decorativo, intervindo essencialmente ao nível do desenho de
interiores e de espaços comerciais ou no desenho de fachadas sem se traduzir na criação de
uma linguagem verdadeira espacial nem na definição de novas tipologias.. A designação Arte
Déco surgiu como diminutivo da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais,
realizada em Paris em 1925 e na qual participaram alguns dos mais marcantes artistas desta
corrente, o que permitiu confirmar a existência de uma escola formal coerente e nitidamente
distinta da antecessora Arte Nova.
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em acompanhar a sua obra prática com produção teórica, e cuja formulação da
casa portuguesa deu visibilidade à questão da tipificação nacional, defendia
uma arquitectura, que Pedro Vieira de Almeida (1986, p. 47) classifica “de
instauração dos seus próprios valores expressivos, uma arquitectura de
determinação formal e espacial”, iniciando uma abordagem cultural e nacional
em paralelo com uma abordagem técnica da arquitectura em termos de
espaço. Esta tendência era reflexo da sua formação na Alemanha e, talvez
mais que isso, da influência específica de Albrecht Haupt (1852 – 1932),
arquitecto de formação historicista e filosófica.
Ventura Terra e Raul Lino, considerados marginais ao processo
moderno, protagonizaram uma controvérsia, nas duas primeiras décadas do
século XX.
Este confronto entre os
dois arquitectos surge tanto pelos
seus projectos e obras como
pelas declarações e opiniões de
cada um, centradas no problema
da habitação.
Esta controvérsia era de
grande

importância

estruturalmente

assumida

e
por

Ventura Terra. A sua obra será o
reflexo do seu posicionamento

Imagem 11

face ao debate arquitectónico da

Palacete Mendonça
Lisboa- 1909
Arqto.Ventura Terra
Fonte:Luís Manuel Pereira

época, fundamentalmente sobre
o objectivo de tipificação da
casa portuguesa. Na maioria

das suas obras, percebe-se um vinculo ao pensamento de Viollet-Le-Duc
(1814-1879)68, onde o belo e o útil são a essência da arte. Estes princípios
68

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc foi um arquitecto ligado à arquitectura revivalista do século
XIX e um dos primeiros teóricos da preservação do património histórico, considerado por
muitos como um precursor teórico da arquitectura moderna. No seu discurso, ele assume que
no processo de recuperação e reconstrução estes não devem visar o trazer de volta o estado
original de determinada obra, mas sim restabelecê-la num todo harmónico que se aproxime do
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configuram uma opisição ao pensamento de Ruskin, defendido por Raul Lino, o
qual valorizava a importância da ciência moderna para a fundamentação das
opções técnicas como meio de representação do progresso.
Ao divergir na forma como é encarado o programa da habitação, a
controvérsia entre Lino e Terra
assume contornos que vão influir a
sua postura na prática profissional.
Para isso, basta comparar
dois exemplos: “a Casa Silva Graça”
de Ventura Terra de 1905 e a “Casa
do Cipreste” (Imagens 27 e 28) de
Imagem 12

1912 de Raul Lino. A primeira é
concretizada
imponência,

baseada
como

representação

na

estratégia

social

e

de

Edifício Praça do Saldanha
Lisboa - 1906
Arqto. Norte Júnior
Fonte:Luís Manuel Pereira

nos

imperativos da higiene e do conforto,
sem interferência na concepção do espaço, ainda na linha de desenvolvimento
da

tradição

oitocentista

da

grande

casa;

a

segunda

rejeita

os

convencionalismos da época, procurando afirmar uma expressão própria, local
e portuguesa, baseada no que outros movimentos na Europa propunham como
crítica ao desastre social e urbano da industrialização tentando, face à
circunstância portuguesa, uma via culturalista de reforma da arte e da
sociedade.
Segundo José Augusto França (1922-…)69, nos estudos da história da
arte do século XIX, Ventura Terra, Raul Lino e também Marques da Silva são
considerados precursores de uma arquitectura moderna.
todo conceptual que, pelas mais diversas razões, pode nunca ter sido atingido, mesmo no
momento da sua construção original. Da sua obra escrita destacam-se o "Dictionnaire
Raisonné de l´Architecture Française du XIe au XVIe Siécle", um legado monumental
absolutamente indispensável para compreender a sua obra.
69
José Augusto França é diplomado en Ciencias Sociais - Sociología da Arte pela École
Pratique des Hautes Etudes de Paris; é doutorado em Letras pela Universidade de Paris
(1969) e em História pela mesma Universidade (1962); profesor catedrático da Universidade
Nova de Lisboa, a partir de Maio de 1974, cria o Departamento de História da Arte; é autor de
varios libros sobre arte publicados en Portugal e fundador dos estudos de História da Arte em
Portugal e da História do Urbanismo Português.
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Assim, no início do século XX, a obra destes arquitectos manifesta uma
disponibilidade moderna, que lhes permitia considerarem novas soluções
espaciais e novas práticas de produção projectual. Estas incursões pela
modernidade, tanto de Raul Lino, bem como de Ventura Terra, viriam ter um
significado nas duas primeiras décadas do século XX, originado obras originais
que merecem ser contextualizadas.
As obras de Ventura Terra (Imagem 10) e Raul Lino situam-se entre uma
condição de progresso desejada, considerada indispensável à qualificação da
vida, concentrada numa ideia cosmopolita, urbana e no seu maior problema, a
habitação e, em oposição, concentram uma reacção à mudança, entendida
como perda da identidade cultural fixada na valorização das raízes culturais
numa visão ruralista.
Pedro Vieira de Almeida

propõe

uma interpretação do percurso de Raul
Lino,

fundamentada

numa

leitura

arquitectónica da sua obra, assente numa
uma leitura detalhada da sua formação no
estrangeiro o que permitia interpretar
linhas de influência internacional presentes
nas suas primeiras obras, do contexto
cultural e social onde trabalhava, dos seus
textos, muitas vezes controversos.
Isso não o vincula ao conceito de

Imagem 13
Garagem Auto Palace
Lisboa-1907
Arqtos. Charles Vieillard e Fernand
Touzet
Fonte: Luís Manuel Pereira

modernista, pese a difícil interpretação do
significado de moderno, porque a sua obra recorre à tradição e ao seu sentido
histórico.
Como afirma Rui Ramos” (2010, p.12), “a obra e a acção destes dois
arquitectos, com formações distintas no estrangeiro e mantendo com o debate
uma relação, mesmo quando polémica, actualizada e constante, entre
progresso e culturalismo, o que permite interpretar as suas obras não só como
precursoras, mas como parte do processo da modernidade registado no século
XX”.
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Mas não são só estes arquitectos os responsáveis por este período. A
passagem do século XIX para o século XX é testemunho do início da pujança
da arquitectura ecléctica em Portugal. Já em 1887 e 1890, se vislumbram duas
importantes obras de José Luís Monteiro, a Estação do Rossio (Imagem 8) e o
adjacente Hotel Avenida Palace, projectados sob os princípios tão ao gosto
português, recorrendo, o primeiro, ao estilo neo-manuelino e o segundo ao
gosto francês da época, o estilo clássico, tal como muitas das residências de
luxo que encontramos nas avenidas e alamedas parisienses. No Porto,
Marques da Silva na obra do Teatro de São João, recorre ao uso do betão
como elemento físico construtivo, utilizado sob uma massa ornamental de
referência beauxartiana.

No principio do século e respondendo ao gosto de uma determinada
burguesia urbana, sobretudo de cidades como Porto, Aveiro e Lisboa, surge a
Arte Nova. Esta, designada pela história
como “Belle Époque”, veio irromper-se
nas tradições historicistas e ecléticas da
arquitectura vigente, sendo um estilo
inovador que consegue reunir com êxito
as conquistas técnicas e construtivas da
engenharia com as elevadas exigências
formais e estéticas dos arquitectos.
Técnicamente

apropriou-se

dos

sistemas, das técnicas e dos materiais
próprios da engenharia, como matéria
estrutural

e

de

Imagem 14
Clinica Heliantia
Francelos- 1930
Arqto.Francisco Oliveira Ferreira
Fonte:Luís Manuel Pereira

acabamento,

incorporando e tirando partido da sua maleabilidade e capacidades expressivas
e, formalmente organizou o espaço por meio da planta livre, onde os diversos
espaços configuravam uma continuidade orgânica e funcional.
Como conceito, a Arte Nova assume a unidade das artes como principio,
tendo como pressupostos estéticos o ornamento bidimensional e volumétrico,
estilizado ou geometrizado, recorrendo ao movimento sinuoso e expressivo
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organizando uma linguagem plástica naturalista, orgânica e simbólica na sua
expressividade. Ao não assumir traçados estruturais nem volumetrias próprias,
assumia, entretanto, uma inovação nas suas técnicas e materiais.
Os princípios estéticos da Arte Nova materializaram-se a nível da
decoração, procurando o ornamento organizar pormenores específicos que iam
desde os trabalhos nas cantarias de portas e janelas, aos de serralharia
artística, em varandas, escadarias, portões, molduras, mísulas, gradeamentos,
ou fachadas inteiras.
Durante esses anos, outra importante expressão plástica emerge com
base na combinação da também linguagem geometrizante, aliada à aplicação
do betão armado, material de construção vanguardista, a Arte Déco (Imagem
13).
Esta linguagem veio estabelecer uma mudança no uso do decorativismo
ao evidenciar as relações volumétricas e estruturais, através da simplificação
das formas decorativas.
O estilo Arte Déco, em Portugal, vai tornar-se dominante ao longo dos
anos vinte e prosseguindo durante os anos trinta, associado ao uso dos novos
sistemas construtivos, materiais e técnicas. Na arquitectura, além da sua
aplicação na decoração de interiores, será utilizado na concepção de vários
edifícios desde os prédios de rendimento, habitação social e equipamentos tais
como cinemas, teatros e fábricas. A adopção dos modernos materiais e dos
processos industriais de produção, por inspiração do movimento Arts and
Crafts70 na linha da Deutscher Werkbund71, farão com que os signos da
linguagem eclética e de base clássica sofram uma gradual estilização, até se
tornar um vocabulário específico, geometrizando formas e recorrendo a
70

Arts and Crafts é um movimento estético e social nascido em Inglaterra na segunda metade
do século XIX, que defende o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção
em massa. Tendo como suporte teóricos e artistas, o movimento busca revalorizar o trabalho
manual e recupera a dimensão estética dos objectos produzidos industrialmente para uso
quotidiano. As ideias do crítico de arte John Ruskin e de Augustus W. Northmore Pugin (18121852) são fundamentais para a consolidação da base teórica do movimento.
71

Criada em 1907 por industriais, artistas e arquitectos, cuja finalidade é debater os problemas
que se prendem com a manufacturação e normalização do fabrico, no sentido de defender e
promover a qualidade dos produtos e estes serem acessíveis a um grande número de
pessoas.
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elementos florais e abstractos. Este movimento, teve um grande impacto na
Europa Ocidental, destacando-se a França, que viria a ser a grande influência
em Portugal através da renovação decorativa.
Para Leonardo Benévolo (1923-…)72( 1990, p. 285)., “a Arte Déco, como
movimento europeu vai ter dois eixos de desenvolvimento, representados pelo
o trabalho de Victor Horta (1861-1947) e Henry Van de Velde (1863-1957), na
Bélgica, ligado a filosofia das Arts and Crafts, em Inglaterra (…) e o movimento
da Secessão Vienense na Áustria, desenvolvido, entre 1890 e 1910, pelos
arquitectos Otto Wagner (1841-1918), Joseph Maria Olbrich (1867–1908) e
Joseph Hoffman (1870-1956)”.
Esta opção

de

linguagem

vai

marcar importantes obras que mais tarde
viriam

a

ser

classificadas

como

modernistas, tanto em Lisboa como no
Porto. Esta linguagem porá em destaque,
em Lisboa, as obras de Pardal Monteiro a
Estação do Sul e Sudeste de 1931 e o
Instituto Nacional de Estatística de 1935;

Imagem 15

de Cristino da Silva, o Capitólio (Imagem

Casa de Serralves
Porto- 1931
Marques da Silva
Fonte:Luís Manuel Pereira

71) também de 1931; e de Cassiano
Branco o Éden-Teatro de 1935. No Porto,

obras de Francisco Oliveira Ferreira, a Clínica Heliantia em Francelos de 1930
(Imagem 14); de Januário Godinho (1910-1990), a Lota de Massarelos de 1933
(Imagens 87 e 88), de Marques da Silva, a Casa Serralves (Imagem 15)

73

de

1931 e de João Queiróz (1892-1982), o Cinema Olímpia de 1938.
72

Arquitecto e um dos mais célebres estudiosos da historiada arquitectura, licenciou-se na
Universidade de Roma em 1946. Leccionou história da arquitectura nas Universidades de
Roma, Florença, Veneza, Palermo e Suíça, e professor convidado em Yale, Columbia,
Caracas, Teerã, Rio de Janeiro e Tóquio. É doutor honoris causa pela Universidade de Zurique
e pela Sorbonne. Entre suas principais obras constam: História da arquitetura moderna,
História da cidade e A cidade e o arquitecto. Publicou ainda Storia dell’architettura del
Rinascimento (2002) e Le origini dell’urbanistica moderna (2005).
.
73

Embora ainda hoje restem dúvidas relativas à autoria, que muitos atribuem a um colaborador
no atelier de Marques da Silva.
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O estilo Déco assumiu-se essencialmente numa época em que
internacionalmente se adoptava já o racionalismo e funcionalismo, que
condenava o ornamento, embora este nunca negasse o decorativismo. É, sem
duvida alguma, um estilo de cariz ornamental, contudo sem o exagero da Arte
Nova, e configura-se a sua adopção nas muitas variantes artísticas que vão
desde a arquitectura às artes aplicadas, design industrial, publicidade e moda.
Nas construções predomina a horizontalidade em conjunto com a
aplicação da geometrização na composição do espaço - plantas e alçados,
simplificação estrutural e clareza de
volumes alternando as superfícies
planas

e

rectilíneas

com

curvas

pronunciadas de traçado geométrico.
Na

decoração

recorre-se

à

cor,

optando, contudo, pela contenção,
encontrando-se

condensada

determinados

objectos

mobiliário
arquitectónicos

a

em
desde

pormenores
como

lintéis,

Imagem 16
Estação do Cais do Sodré
Lisboa ( inaugurada em 1928)
Arqto. Pardal Monteiro
Fonte: Luís Manuel Pereira

ombreiras, frisos e gradeamentos.
A Arte Déco como estilo, é decorrente da Arte Nova, surgindo
simultaneamente por toda a Europa, com características específicas e
assumindo diferentes denominações consoante o país de origem: Art Nouveau
em França e na Bélgica, Stile Liberty em Itália; Modernismo Catalão em
Espanha, Jugendstile74 na Alemanha, Secessão Vienense na Áustria75.
74

Movimento cultural alemão, com expressão fundamentalmente no campo das artes plásticas,
formado em 1880, em Munique.O seu nome derivou da revista de Munique "Jugend " que era
publicada, desde 1896, por Georg Hirth, traduz alguns dos princípios do movimento como o
seu carácter inovador e jovem. Procurando antes de mais estabelecer o corte com o passado
imediato, dominado pelos revivalismos historicistas de final de oitocentos, o Jugensdtil
posicionou-se como uma corrente revolucionária pela vontade de mudar não só as formas mas
os meios produtivos e a própria cultura alemã, cada vez mais uniformizada e mecanizada.
75

Originalmente chamada secessão austríaca, foi uma iniciativa de protesto de artistas da
época contra as normas tradicionais, artísticas e étnicas, da sociedade da época. Era uma
tentativa de se encontrar uma identidade de grupo para o país. Em 1897, um grupo de jovens
artistas uniu-se contra a tradicional associação conservadora Künstlerhaus.
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Se entendermos que a arquitectura é “entendida na cultura portuguesa
sobretudo como uma questão de estilo e gosto,” (Almeida, 1986, p. 91),
verifificamos segundo este autor, a existência paralela de uma arquitectura
académica oriunda da filiação nas beaux-arts e uma arquitectura enraizada nas
tradições

nacionais,

originando

especificidades

como

os

revivalismos

historicistas e a casa portuguesa. Esta situação propiciará e foi responsável
pela introdução dos primeiros elementos modernistas na arquitectura
portuguesa, através das inovações tecnológicas e da adesão formalista às
correntes internacionais, nomeadamente a Arte Nova e a Arte Déco.
Tendo surgido tardiamente em Portugal, a Arte Nova em geral teve uma
fugaz permanência como modelo e talvez estejam aqui implícitos os motivos
pelos quais José Manuel Fernandes (1953-…)76 (1979, p. 56). se refere a este
estilo: “não vai passar, entre nós, de um mero episódio sem continuidade nem
coerência”.
A Arte Déco, como uma expressão mais abrangente, servirá de
instrumento legitimador e identificativo de novas preocupações, segundo uma
visão racionalizada da criação arquitectónica.
A divulgação industrial, que fora coadjuvante e suporte da Arte Déco, a
par de um progressivo desenvolvimento tecnológico que passou a ser
considerado um padrão cultural, remeteu este estilo para segundo plano até o
levar ao esquecimento, fazendo surgir, a partir desses pressupostos em
conjunto com a racionalidade da construção, um novo léxico de valores e
processos que se enquadram no pensamento moderno.
Pedro Vieira de Almeida (2002, p. 147) num juízo de valor muito
particular, um positivo e outro pejorativo, classifica e avalia a Arte Déco
portuguesa em duas: “uma erudita e uma bastarda”.
Segundo este autor, ambas coincidem na utilização de uma estilização
geométrica com inspiração de motivos formais primitivos. No entanto, a
76

José Manuel Fernandes licenciou-se em Arquitectura pela Escola Superior de Belas-Artes de
Lisboa e doutorou-se em História da Arquitectura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitectura
de Lisboa. Professor agregado em História da Arquitectura e Urbanismo. Investiga, escreve e
publica regularmente sobre temas de História, Arquitectura e Urbanismo.
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primeira, de cariz modernista, faz uma aplicação dessa linguagem como
elemento de inspiração para a afirmação de uma modernidade; a segunda, de
carácter mítico, procura uma justificação nos motivos subjectivos e simbólicos.
A separação feita por este autor, assenta na análise da produção da
arquitectura de Pardal Monteiro e Cottinelli Telmo, atribuindo a erudição ao
primeiro e a bastarda ao segundo.
Segundo o mesmo autor, a arquitectura Arte Déco erudita valoriza
sempre o écran, a superfície orientadora e, necessariamente, tende a tirar
partido expressivo dessa bi-dimensionalidade fundamental, enquanto que
arquitectura Arte Déco bastarda, valoriza os muros, a densidade e os jogos de
claro-escuro, definindo-se também enquanto paradigma uma arquitectura que
se associa facilmente a uma concepção de espaço relativo, definindo-se como
de instauração de valores espaciais, através de uma exploração de massa, e
da matéria própria de cada material.
Ao contrário de P. V. de Almeida, pensamos que a aplicação de uma
linguagem flexível, que permite simultaneamente a inclusão de elementos
estilizados de inspiração clássica ou eclética, que serão variáveis consoante a
especificidade do programa, actua como uma delimitação formal da adopção
de novos princípios criativos. Desse modo, a arquitectura Déco em Portugal
está inserida numa vertente realista e objectiva da arquitectura moderna por
oposição à tendência idealista, subjectiva e voluntarista, que pressupunha uma
modernidade, assumindo claramente uma estratégia de superação da cultura.
A inclusão da arquitectura Déco no Movimento Moderno é uma visão
possível, pese a sua distinção pela enfatização do estilo, como forma e figura e
não como consciência da linguagem.
Na opinião de autores como Nuno Teotónio Pereira (1922-…)77 ou José
Augusto França que são peremptórios em afirmar que as primeiras propostas
77

Nuno Teotónio Pereira formou-se na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Estagiou
com o arquitecto Carlos Ramos e participou nas equipas do Inquérito à Arquitectura Popular
Portuguesa, que decorreu entre 1956 e 1958, como coordenador do levantamento da região da
Estremadura. Nas décadas de sessenta e setenta projecta vários edifícios de escritórios e
habitação em Lisboa, alguns dos quais premiados com o Prémio Valmor: torre nos Olivais em
1968, edifício de escritórios na Rua Braancamp em 1971, Igreja do Sagrado Coração de Jesus
em 1975. Integrou o Movimento de Renovação da Arte Religiosa (1952-65), tendo concretizado
as suas ideias em projectos eclesiásticos como a Igreja das Águas em Penamacor, a nova
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modernas em Portugal se restringem às arquitecturas puristas-racionalistas,
ignorando por exemplo a arquitectura Déco e as investigações em torno de
casa portuguesa ou ainda quaisquer outras arquitecturas que contenham
citações histórico-simbólicas.

Igreja de Almada, ou a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Recebeu o Prémio Nacional de
Arquitectura da Fundação Calouste Gulbenkian, de 1961, e o Prémio da Associação
Internacional dos Críticos de Arte, de 1985. A 13 de Abril de 2005 recebeu o doutoramento
Honoris Causa da Universidade Técnica de Lisboa.
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1.3.2. Raul Lino: tradição e modernidade e afirmação da identidade

Para se entender e contextualizar este item do trabalho, há que fazer
algumas considerações acerca dos conceitos que vão legitimar este
desenvolvimento. Neste pressuposto a co-relação entre patriotismo e
nacionalidade são essenciais para se percepcionar a importância que estes
conceitos vieram a ter na definição de outros conceitos: a identidade ou a
crise de identidade.
Não se pretende fazer um aprofundamento exaustivo, mas sim
compreender o seu significado como suporte referencial para o entendimento
do processo que configurou toda uma ideia.
O patriotismo visto enquanto uma forma de unidade, que acontece em
consequência das ameaças externas de um determinado país, provoca um
vínculo e faz com que pessoas de diferentes origens

coloquem suas

diferenças de lado para formar uma frente comum de apoio. Este elemento
surge, como forma de unir o povo e junta as pessoas temporariamente.
Sociologicamente o nacionalismo é a preferência por tudo o que é
próprio de uma nação, ou seja, doutrina política, religiosa, cultural e social,
assim o nacionalismo torna-se um sentimento que estabelece uma estreita
ligação entre os indivíduos de uma mesma nação. O nacionalismo tem sua
origem na percepção pela qual as pessoas se sentem unidas por uma mesma
cultura, origem e um destino comum.
Logo pode-se concluir que o nacionalismo é uma política ideológica
voltada para a valorização dos principais bens de uma sociedade, seja ele
político-económico, religioso ou cultural. É o despertar de um sentimento de
protecção e manutenção de tudo aquilo que caracteriza os costumes de um
povo.
Para contextualizar estes dois valores na dinâmica social e cultural
recorre-se a um facto político, que neste enquadramento vem marcar
definitivamente a sedimentação da questão do patriotismo e nacionalismo

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

81

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

tendo como consequência a questão identitária portuguesa. Nesta perspectiva
recorre-se a um facto histórico, que marcou Portugal: O Ultimatum britânico78.
No decurso do século XIX, entre as elites políticas portuguesas era
corrente a crença na riqueza das possessões de África, na fertilidade dos solos
tropicais e na profusão das suas minas de metais preciosos, ainda por explorar.
Esta questão, foi dominante nos primeiros anos do liberalismo, após 1834. Este
tema vem debatido em variados artigos de jornais de diversas orientações
políticas, servindo de base à defesa do projecto colonial como via privilegiada
para a regeneração nacional, compensando a perda do Brasil.
A sociedade vivia voltada para um eldorado longínquo, no qual se
cumpriria o destino da nação, que recuperaria finalmente o estatuto de grande
potência, esta perspectiva mítica persiste ao longo de todo o império,
ganhando um carácter estrutural. Via-se no império sobretudo um testemunho
das glórias do passado, da saga dos Descobrimentos, padrões da missão
histórica civilizadora de Portugal, que não poderiam perder-se, sob pena de se
perder igualmente a identidade.
Geralmente latente, a questão da identidade, vinha à tona sempre que
se configuravam casos de perigo e de iminência de perda, real ou suposta, de
qualquer das possessões ou de zonas sobre as quais se reivindicava a
soberania portuguesa, contribuindo para afastar a tentação de abandonar não
só a via colonial em si, mas também cada um dos territórios em particular, por
mais difícil que se afigurasse a sua conservação e exploração.
A ideia do império como herança sagrada tinha sobretudo uma função
conservadora, enquanto a crença nas riquezas inexauríveis das colónias era
mais mobilizadora, desenvolveu e fortificou totalmente esse apego.
Por este somatório de factos a questão do Ultimatum de 11 de Janeiro
de 1890, foi vista pela sociedade como uma espoliação de direitos irrefutáveis
e uma insuportável humilhação nacional, provocando em Portugal uma enorme
78

Posição tomada pelo governo britânico, chefiado pelo Primeiro-ministro Lord Salisbury,
entregue a 11 de Janeiro de 1890 na forma de um Memorando, exigindo a Portugal a retirada
das forças militares chefiadas pelo major Serpa Pinto do território compreendido entre as
colónias de Moçambique e Angola, a pretexto de um incidente entre portugueses e Macololos.
A zona era reclamada por Portugal, que a havia incluído no famoso Mapa cor-de-rosa,
reclamando a partir da Conferência de Berlim uma faixa de território que ia de Angola à contracosta, ou seja, a Moçambique.
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conturbação, acumuladas na década anterior por impulso das pressões e
desconsiderações externas e do populismo imperial. As “pulsões” nacionalistas
explodiam finalmente, sacudindo o país durante meses, marcando toda uma
geração.
Posto isso, o cenário social e político surgido após o Ultimatum, que
ameaçava convulsionar a nação, junta os conceitos de patriotismo e
nacionalismo, reflectindo-se estes nas atitudes do povo português o que tem
implicações de diversa ordem, provocando igualmente uma reacção no âmbito
da cultura portuguesa. Assim, o final da década de oitocentos, marcada pelos
sucessivos arrebatamentos nacionalistas e de patriotismo, prestava-se de
forma conveniente, ao enfatuar das raízes portuguesas da cultura do tempo, e
à busca da sua especificidade, que incluía naturalmente a cultura artística.
Na linha do romantismo português oitocentista e no contexto do
movimento ultra romântico e da reacção ao Ultimatum, faziam-se em Portugal
diversas pesquisas para tentar encontrar modelos culturais de carácter
nacional. Essas pesquisas, de cariz inicialmente literário, estenderam-se da
etnografia à arquitectura.
A exaltação patriótica era uma instituição no país, de modo que a
participação em actividades que reforçavam essa ideia, acabava por se tornar
numa forma de confirmação do estatuto social, cimentada pela cultura
republicana. No seio desta cultura de patriotismo desenvolvia-se a ideia de que
urgia determinar uma identidade colectiva.
Nasce assim, uma geração de intelectuais abertos ao influxo de novas
correntes de pensamento, sobretudo na literatura, que se projectam na vida
cultural desses anos e das décadas seguintes, onde se destacam o socialismo,
o realismo e o naturalismo fundamentalmente.
Será esta geração que vai contribuir em muito para o desenvolvimento
de uma nova cultura visual, essencialmente rural, que consiste na busca da
sua essência, a portugalidade, e que se irá ampliando com o emergir de uma
cultura republicana, que carecia de novos valores e modelos.
Foi sobretudo no meio literário, concretamente nos representantes da
geração da literatura romântica que se esboçaram os contornos da Mítica e da
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Simbólica e através dela poderemos aproximar-nos de algumas características
fundamentais para o entendimento dessa “Alma Portuguesa”, presente tanto na
procura de uma expressão nacional da arquitectura oitocentista como na
arquitectura do Estado Novo.
A par disso, o Saudosismo e o Nacionalismo destacam-se por entre os
possíveis pontos de ancoragem do passado português. Parecem ter sido os
fundamentos de um espírito simbolista presente ao longo desta longa travessia
que, como não poderia deixar de ser, deixaram as suas marcas na expressão
da produção artística e arquitectónica dos primeiros anos e, que teve
continuidade, por toda a primeira metade do século XX.
Por volta de 1914-15, no seio destes Nacionalismos e Saudosismos, o
deflagrar da I Guerra Mundial trouxe a Portugal ventos de ruptura aos quais
estiveram associadas algumas figuras carismáticas da vanguarda internacional.
O grupo da “Orpheu”, liderado por uma geração que irá congregar todo um
ideário de revolta anti-burguesa e de adesão a uma estética vanguardista.
O interesse pela cultura popular nacional, e a sua correspondente
estetização, inicia-se em Portugal pela via literária, nomeadamente por Almeida
Garrett (1799-1854), seguida mais tarde por Teófilo Braga, Adolfo Coelho,
Consiglieri Pedroso (1851-1910), Leite de Vasconcelos, António Augusto
Rocha Peixoto (1866-1909) ou Joaquim de Vasconcelos (1849-1936).
A procura de novos modelos, sobretudo culturais, começa a fazer-se
sentir nas referências sucessivas em que se louva o portuguesismo de vários
artistas, tanto do presente como do passado, que se inserem numa busca das
raízes e da essência da arte portuguesa. A arquitectura, não poderia afastar-se
desse contexto. A herança simbolista e decadente, o lirismo sentimental, o
romantismo e o naturalismo tardio, são valores que irão constituir um novo
discurso da produção artística e arquitectónica do Portugal (Imagem 12) dos
primeiros decénios do século XX.
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Numa defesa do carácter popular e ruralista da arte, esta ideia insere-se
em alguns princípios no modelo do movimento inglês do Arts and Crafts79, que
se desenvolve a partir de 1860, na defesa da indústria artesanal.
As ideologias, assinaladas pela confusão e insegurança, na adaptação à
vida moderna, evidenciam-se nas personagens marcadas por um forte
ruralismo, muitos deles oriundos do meio rural. Os padrões ideológicos da
origem, eram mantidos mesmo quando ocupavam lugares de relevo na
sociedade, como garantes da morfologia social.
A profusão do ecletismo produzia em Portugal a sensação que se vivia
numa colagem e seguidismo às linguagens oriundas do estrangeiro, provocava
uma sensação de abandono do que era português. Gerou-se assim o anseio
de reclamar uma arquitectura portuguesa, impondo-se um olhar até ao interior
do país, o que significava, olhar até ao interior da alma portuguesa.
Na leitura feita por Andreia Galvão (2003, p. 51), “a necessidade de uma
afirmação nacionalista, através de uma iconografia própria, era sentida através
da necessidade de criação de um estilo representativo dessa mesma Alma
Nacional ”.
O “Neomanuelino” conjugava essa iconografia e viria a ser este estilo,
cuja defesa por Ramalho Ortigão (1836-1915) e pela revista Arte Portuguesa80,
a assumir preponderância em muitas obras produzidas. A conjugação sob a
fórmula ruskiniana, das categorias nacionalistas e patrióticas como meio de
exaltação dessa “Alma Nacional”, por meio da ornamentação permitiria garantir
o seu papel regenerador, capaz de enfrentar as modas estrangeiras, no caso,
os classicismos e eclectismos, reflexo da Beaux-Arts.

79

Arts and Crafts é um movimento estético e social nascido em Inglaterra na segunda metade
do século XIX, que defende o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção
em massa. Tendo como suporte teóricos e artistas, o movimento busca revalorizar o trabalho
manual e recupera a dimensão estética dos objectos produzidos industrialmente para uso
quotidiano. As ideias do crítico de arte John Ruskin e de Augustus W. Northmore Pugin, são
fundamentais para a consolidação da base teórica do movimento.
80

Revista mensal de belas artes. Porto: C.A.P., 1882 – 1884.
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Ainda segundo a mesma autora, o Liberalismo procurou regenerar um
país em crise desde o Antigo Regime português

81

, e este “deu à luz líderes

intelectuais como Almeida Garrett e Alexandre Herculano, eles próprios autores
de parte do ideário simbólico nacional, com a mitificação da figura de Luís de
Camões (1524-1580) e do estilo Manuelino” (Galvão, 2003, p. 51).
Neste contexto, o espírito revivalista (Imagem 8) foi claramente uma
adaptação nacionalista do revivalismo gótico inglês e europeu, identificando-se
com uma imagem regeneradora nacional, amplamente utilizada ao longo das
primeiras décadas deste século. Este sentimento, como refere Nuno Portas
(1973, p.717), “pode ter sido responsável pelos revivalismos tardios dos estilos
nacionais nos primeiros vinte anos do século XX, e por sua vez, veio entroncar
anos mais tarde nos revivalismos do estado novo”.
O processo de mitificação, através da criação de uma iconografia
arquitectónica, correu paralelamente ao engrandecimento de figuras eleitas
dentro de mitos da portugalidade, através de um certo culto de personalidade.
Neste contexto, são os Descobrimentos a constituir a missão espiritual de
Portugal e a justificação histórica para o colonialismo. Essa missão reflectiu-se
nos revivalismos através dos “neos” do estilo Manuelino, Mudéjar e Românico
presentes naquelas que, “serão as obras emblemáticas desse período, como o
Palacete do Buçaco o Palácio da Regaleira em Sintra, o Templo ao Sagrado
Coração de Jesus, no Monte de Santa Luzia (Imagem 5) ou a Praça de Touros
do Campo Pequeno (Galvão, 2003, p. 51).
É claro que o revivalismo romântico, sobreviveu durante largos anos,
tendo

constituído

inclusive,

a

imagem

forte

do

Portugal

em

obras

paradigmáticas como foram as representações portuguesas das Exposições
Internacionais deste período.

81

Em meados deste século XVII, surgiu em grande força, uma nova versão do absolutismo
insuflada pelos princípios da filosofia iluminista, por directa influência de uma tendência de
fortalecimento do poder real, segundo o qual todos os interesses estavam submetidos à "razão
de Estado". A ascensão da burguesia comercial e financeira, aliada a fortes tensões sociais
provocadas pela manutenção do monopólio da nobreza no controlo dos cargos mais
importantes do Estado, a desigualdade de oportunidades quanto à posse de propriedade, e as
más condições de vida das classes populares criaram o ambiente para que o Antigo Regime
começasse a desintegrar-se.
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Revivalismos nacionalistas e cosmopolitismo coexistiram no Portugal do
princípio do século. A arquitectura, tal como a arte, como padrão de culturas,
mentalidades

e

ambiências

socioeconómicas,

irá

ser

o

espelho

da

complexidade, desorientação e mesmo paradoxo destes cruzamentos, graças
à controvérsia introduzida pelos factores técnico, sociológico e ideológico.
Este facto não era algo exclusivamente português, porque nos finais do
século XIX se verificou também noutros países europeus, a demanda de uma
arquitectura propriamente nacional, uma arquitectura que respondesse às
tradições e à cultura do país, das suas regiões.
Em 1893, Henrique das Neves (1819-1911), general e homem ligado à
cultura e interessado na etnologia, afirma a possibilidade de um tipo português
de habitação a partir de modelos do norte do país. A questão não era nova, já
que anteriormente Adolfo Coelho, um dos subscritores das Conferências do
Casino82, se tinha referido à questão. Refira-se que este historiador além de ter
sido uma das figuras decisivas na constituição e desenvolvimento inicial da
etnografia e da antropologia em Portugal, organiza os seus estudos á volta das
preocupações com a identidade e decadência nacional, ao mesmo tempo que
aponta as influências da difusão e dos contactos entre os povos e sublinha as
dispersões teóricas da época, tal como a mitologia comparada e o
evolucionismo, e ainda o modo como este estudioso se debruçou sobre o tema
da cultura popular e da educação.
As Conferências do Casino em 1871 sob o impulso de Antero de
Quental, representaram na vida dos intelectuais portugueses e de toda uma
geração, um momento decisivo e de abertura a novos rumos estéticos e
ideológicos.

82

As Conferências do Casino foram uma série de conferências realizadas na primavera de
1871 em Lisboa, impulsionadas pelo escritor Antero de Quental, que insuflou no chamado
Grupo do Cenáculo (Geração de 70) uma agitação cultural que terá como ponto culminante as
Conferências Democráticas do Casino, organizadas pelos artistas e literatos que fundam e
frequentam este grupo. No Programa das conferências definia-se o objectivo: estudar as
condições de transformação política, económica e religiosa da sociedade portuguesa.
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Ramalho Ortigão (1836-1915)83, outro participante activo dessas
conferências aprofundou o debate quando questionou a existência de uma arte
original portuguesa e, em 1876, queixava-se do vazio de sentido do conceito de
pátria e da necessidade de uma tradição popular.
Assim, para ele, Pátria era “uma certa comunhão
de ideias – e nós não temos ideias, (...) uma
literatura própria e uma unidade artística – e nós
não temos nem literatura nem arte nacional –;
uma

tradição

popular”

(Ortigão,1871-1882,

p.351).Num artigo publicado na Revista Ilustrada,
viria mesmo a recomendar que se reduzissem as
bolsas de estudo no estrangeiro, de cinco anos
para apenas um, evitando deste modo que os

Imagem 17
Casa Arnoso- Cascais-1871
(autoria do proprietário Conde
de Arnoso, engenheiro de
formação.
Fonte:Arquivo Municipal de
Cascais

artistas se desnacionalizassem, e assim poder perder-se o cunho da raça.
Perante as solicitações do rústico inglês, dos renascimentos francês ou
italiano, das vulgarizações do chalet suíço ou dos jogos com os novos
materiais, urgia reencontrar o espírito português.
Segundo Ortigão, elegendo como expressão exemplar da arquitectura
portuguesa a casa dos Condes de Arnoso (Imagem17) 84 de 1871, por se tratar
de um edifício dotado de uma arquitectura de aspecto sólido, construção
maciça com uma volumetria clara e cobertura inclinada com telhas tradicionais,
com alpendres e com paredes pintadas, definitivamente uma casa distanciada
da retórica decorativista do neo-manuelino. Ramalho Ortigão vai ser um dos
admiradores desta proposta e defende-la como exemplo a seguir.
Se a casa dos Condes de Arnoso (Imagem17), foi o princípio de tudo, há
contudo, que referenciar outros dois exemplos, sendo o primeiro a casa do
83

Escritor e jornalista, colaborou nos jornais Revolução de Setembro, Diário de Notícias, Diário
Popular, Jornal do Comércio, Diário da Manhã. Em colaboração com Eça de Queiróz, escreveu
em 1871 romance O mistério da estrada de Sintra, publicado no Diário de Notícias, mais tarde
foi reimpresso em livro. No mesmo ano de 1871, também de colaboração com o citado escritor,
fundou a publicação editada em 39 volumes, intitulada: As Farpas, chronica mensal da politica,
das letras e dos costumes.
84

Casa em Cascais que o Conde de Arnoso, construiu para sua residência à entrada da
estrada da Guia, e designou-a ele mesmo por casa minhota Casa de S. Bernardo.
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Eng. Ricardo Severo, no Porto, que propõe uma semântica dos valores
portugueses da arquitectura tradicional do norte do país, resultando numa
construção híbrida, com a transposição de valores rurais para um ambiente
urbano.
Outro exemplo mas que raramente é referenciada, mas que demonstra,
melhor

que qualquer outra, antes de

1900, a procura de uma imagética

nacional, é a primeira fase da Casa Roque Gameiro (Imagem18), no Bairro da
Venteira, Amadora, de 1898. Tal
como a casa Ricardo Severo, resulta
de uma colagem de imagens de
arquitectura tradicional e histórica.
No entanto, a casa Roque
Gameiro (Imagem 18) consolida uma
imagem erudita, ao contrário da casa
Ricardo Severo, que caracteriza uma

Imagem 18

atitude

Casa Roque Gameiro
Arqto. Raul Lino-1900 - (2ª fase)

ingénua,

avançando

num

sentido intimista, personalizando a

Fonte: Luís Manuel Pereira

habitação, através de recursos de
simbolismo icónico que recorre ao azulejo como elemento referencial.
Esta casa vem a ter uma particularidade. A sua segunda fase, e
consequente ampliação feita em 1900, vem a ter a intervenção de Rafael
Bordalo Pinheiro e Raul Lino85 - amigos de Roque Gameiro86- será a primeira
obra construída de Raul Lino, após o seu regresso da Alemanha.
A assimilação de valores pictóricos e espaciais de raiz vernácula com
forte inspiração conceptual da cultura germânica, opondo-se a superficialidade
gráfica da Art Noveau francesa, faz desta casa um dos exemplos mais
representativos e completos da Casa Portuguesa. O desenho inicial, feito de
85

Raul Lino nasce em Lisboa, a 21 de Novembro de 1879, filho de um negociante de materiais
de construção. Aos 10 anos parte para Inglaterra, onde irá estudar num colégio católico, perto
de Windsor. Em 1893 vai para Hannover, na Alemanha, onde irá estudar arquitectura,
cursando, em regime livre, a Handwerker und Kunstgeweberschule, recebendo aulas teóricas
na Technische Hochschule e faz a prática profissional no atelier de Albrecht Haupt.
86

Importante artista, tal como Raul Lino e Rafael Bordalo Pinheiro era relacionado com a
“Geração de 1890”
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forma ingénua pelo próprio Gameiro, assume uma implantação como se de um
terreno plano se tratasse, vem a ser consolidado pela ampliação e construção
de um corpo a norte, com a consolidação do terreno que na verdade tinha um
declive acentuado.
Este corpo configurado como um torreão de planta quadrada rematado
com cobertura de quatro águas – elemento característico das casas populares
da região saloia, à volta de Lisboa – em conjunto com o revestimento em
situações pontuais de elementos cerâmicos, é uma consequência de uma
pesquisa etnográfica das raízes de um modo de habitar.
A negação dos temas académicos e urbanos tão característicos à escola
francesa são substituídos pelos verdadeiros valores representativos da cultura
popular tanto no exterior com telhados rematados por beirais e revestimento a
azulejo branco e paredes caiadas justapostas com ornamentos figurativos em
cerâmica e a introdução do pátio e alpendre como elementos espaciais; como
no interior, este profusamente ornamentados com painéis de azulejos com
relevo de autoria de Rafael Bordalo Pinheiro.
A casa Roque Gameiro (Imagem 18), torna-se assim, um ponto de
viragem na procura da "Casa Portuguesa", sendo o primeiro trabalho
construído, a constituir-se como síntese da pesquisa de Raul Lino, tornando-o
numa figura chave dessa discussão. José Augusto França, denomina-o um
arquitecto da geração de Noventa, colocando-o no seio de uma geração
nacionalista, a que António José Saraiva (1996, p. 53) se refere como
“neogarretianos87, que a si próprios se intitularam de nacionalistas “.
Embora esse movimento possa ter sido referencial para o seu “discurso
de pensamento”, é contudo, arriscado colocar Lino nesta geração, tendo em
conta que todos os outros são mais velhos do que ele, descontextualizando-o
do seu percurso próprio, e até do percurso de outros elementos, que por
87

Movimento que tem como referência Almeida Garrett, que foi um dos escritores que cultivou a
paixão e a admiração pela Pátria defendendo que toda e qualquer literatura deveria ter algo de
nacional, sendo que é no folclore e nas tradições, que se encontram os grandes temas
literários e a pureza do ser português, reflexo da nacionalidade. Estes valores inscrevem-se na
mais pura tradição burguesa e do seu primeiro movimento cultural - o Romantismo. Na viragem
do século XIX para o século XX, alguns autores e poetas portugueses, entre o quais ,Alberto
de Oliveira, António Nobre, Teófilo Braga, Teixeira de Pascoaes, vão ressuscitar o culto pelos
valores contidos na obra de Almeida Garrett, dando origem a esse movimento cultural.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

90

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

questão de proximidade vão ser seus amigos e até clientes.
As propostas de Ramalho Ortigão tiveram importantes seguidores, e foi
Raul Lino o mais significativo, na hora de marcar um rumo para a arquitectura
portuguesa,
para

a

mais

especificamente

arquitectura

da

moradia

unifamiliar.
Raul Lino regressa a Lisboa em
1897 onde trabalha nas oficinas do
pai e dedica-se a conhecer o país,
especialmente a Serra de Sintra, onde
dará grandes passeios a pé, e o
Alentejo, que percorrerá com Alfredo
Roque

Gameiro,

deverão,
como

também,

importantes

passeios
ser
para

que

imputados
a

Imagem 19
casa Monsalvat- Monte Estoril
Arqto Raul Lino-1901
Fonte: Luís Manuel Pereira

sua

formação.
Inicia-se deste modo na arquitectura, um movimento de procura da
identidade da arte portuguesa, na sua vertente mais ruralista, liderado por
Raul Lino que, em 1900, no seu projecto para o Pavilhão de Portugal da
Exposição Universal de Paris (Imagem 20), dava um passo decisivo para a
campanha da casa portuguesa, que iria marcar grande parte da estética
arquitectónica na primeira metade do século.
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Refira-se que esse será o
seu primeiro projecto, onde se
reflecte

um

historicismo,

que

raramente Lino irá recuperar. Em
1900 desenha a segunda fase da

Imagem 20

88

casa Roque Gameiro (Imagem18)

e em 1901 constrói uma das suas
mais famosas casas , a Monsalvat
(Imagem 19) no Monte Estoril, para
Alexandre

Rey

Proposta para o Pavilhão de Portugal para a
Exposição Universal de Paris de 1900
Arqto. Raul Lino-1898
Fonte: Espólio Raul Lino [Projectos de
arquitectura]-Fundação Calouste Gulbenkian

Colaço,

considerada a primeira das suas
casas

"marroquinas"

onde

incluem também a casa

se

Santa

Maria (Imagem 24) e a Vila Tânger,
esta é posterior à viagem que
Lino realizará com Raul Gilman,
em 1902. Entretanto seria mais
acertado referencia-las como as
três casas "alentejanas", para isso

Imagem 21

compare-se a casa Silva Gomes

Solar Sempre Noiva- Arraiolos
Construído nos finais do século XV

no Monte Estoril projectada em

Fonte: Luís Manuel Pereira

1902, com a aguarela feita sobre o
Alvito, pintada por Lino em 1897.
Perante esta posição, há que integrar Raul Lino num romantismo tardio,
obrigando a aceitar que Lino tenha deslocado o eixo desse romantismo para o
sul. Pela primeira vez, o Alentejo surge como paradigma de uma arquitectura
numa lógica que a nível do neo-manuelino, se pode imputar ao Alentejo,
alguma influência na arquitectura oitocentista.

88

O projecto não foi assinado e ao principio não lhe foi atribuído, contudo pelas características
e pela relação com Roque Gameiro – proprietário e autor da primeira fase - constata-se ser a
sua primeira obra construída.
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Contudo

denota-se

que

Lino

busca nestes projectos, mais uma
linguagem
arquitectura

moçárabe

patente

na

do

que

alentejana

propriamente algum revivalismo, ou
seja,

há

uma

preocupação

em

estruturar a obra com uma memória,
portanto conceder um tempo a um
espaço, formalizado através de uma
raiz, ao contrário dos revivalismos que

Imagem 22
Casa dos Patudos- Alpiarça
Arqto.Raul Lino- 1904
Fonte: Luís Manuel Pereira

perseguem a tentativa de transposição
do tempo passado para o tempo
presente. O tempo do revivalismo é
imaginado, o tempo nos projectos de
Raul Lino é percepcionado.
Facto estranho é que este
interesse por uma arquitectura mais
solar, se reporte apenas aos anos que

Imagem 23

se seguem a 1897, tendo em conta o

Casa da Quinta da Comenda- Setúbal
Arqto.Raul Lino- 1903

conhecimento que ele detinha dos
desenhos de Albrecht Haupt89, já que

Fonte: Luís Manuel Pereira

foi durante a sua colaboração com o arquitecto alemão que se publicará o
primeiro volume que trata da arquitectura quinhentista e seiscentista do sul de
Portugal.
O solar da Sempre-Noiva90 (Imagem 21), por exemplo, vem reproduzido
89

Karl Albrecht Haupt arquitecto de formação historicista e filosófica, inicia uma abordagem
cultural e nacional em paralelo com uma abordagem técnica da arquitectura em termos de
espaço. Durante algum tempo estudou a arte portuguesa, de finais do século XV ao século
XVII, estudo que foi publicado em dois volumes em 1890 e 1895, com o título Die baukunst der
Renaisssance in Portugal.
90

Casa senhorial da transição do século XV para o século XVI. Ter-se-á desenvolvido a partir
de um torreão de raiz medieval à qual foi adossado o paço manuelino de que se destacam as
elegantes janelas com profusa decoração mourisca e os capitéis do alpendre, réplicas do ciclo
quatrocentista da Sé de Évora.
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na obra de Haupt, e nele

há evidentes pontos de

contacto, ao nível da

composição volumétrica, com o que Lino irá fazer na Casa Roque Gameiro.
Raul Lino lançou as bases teóricas de uma produção anti-académica,
através da adaptação ao caso português do ideário gótico e “ruskiniano”, mais
precisamente através do revivalismo gótico e do revivalismo doméstico.
Na proposta para o Pavilhão de Portugal na Exposição Mundial de Paris,
de 190091 (Imagem 20), é incisivo o seu interesse, por uma arquitectura que
recupera o vernáculo, como se pode verificar nas chaminés largas e estreitas,
paredes de grande dimensão com uma escassez de vãos e as coberturas
revestidas a telha tradicional portuguesa. Neste sentido poder-se-á afirmar que
os conceitos de Ramalho Ortigão, tendo como base os princípios para a casa
dos Condes de Arnoso (Imagem 17), teriam eco neste projecto.
Utilizando de forma pictórica elementos tradicionais da arquitectura
portuguesa tradutora de um determinado passado Gótico, Manuelino e
“sulista”, e ao propor uma construção similar a uma habitação solarenga, Lino
revela assim a sua postura na procura de uma expressão portuguesa através
da recriação de um estilo.
Refira-se que este primeiro trabalho foi
já um desafio ao gosto dominante, enraizado a
um

estilo,

cosmopolita

beauxartianos

e

classizante, ao articular elementos tradicionais
das várias regiões do país, especialmente do
Alentejo, com elementos quinhentistas, numa

Imagem 24

composição que traduzia uma grande liberdade

Casa de Santa Maria- Cascais
Arqto. Raul Lino-1902

de associação. A sua fachada assume um

Fonte: Luís Manuel Pereira

eclectismo inovador nas suas assimetrias e no
seu jogo de volumes.

91

O projecto vencedor foi o de Ventura Terra. A proposta de Raul Lino veio a ser rejeitada pela
utilização dessa gramática, contudo foi através deste concurso que ganhou notoriedade, e
futuros clientes.
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Raul Lino assumiu desde logo, um combate aos modismos estrangeiros
e à má arquitectura que se fazia em Portugal, objectivando uma postura contra
aquilo

que

representasse

processos

decadentes,

estrangeirados

ou

nacionalistas, e que consignassem o mau gosto.
Segundo

Irene

Ribeiro92

(

2004,

p.

4).,

os

seus

“objectivos

moralizadores e nacionalizantes do gosto arquitectónico em Portugal
assentavam num duplo e claro pressuposto: o respeito histórico pela tradição e
a preocupação de integração orgânica dos edifícios”. Percepciona-se neste
pressuposto e segundo a mesma autora, uma “total sintonia com a cultura e
com a natureza do seu País”. Neste sentido, Raul Lino apontaria para “os
valores de um habitar nacional” cujos preceitos incluíam, “hospitalidade,
privacidade, intimidade, modéstia, decoro, simplicidade”. Estes preceitos
estariam apoiados na utilização de elementos arquitectónicos e decorativos
que fossem tipicamente portugueses, dando ênfase a “beirais, alpendres,
azulejos, cantaria e caiação”.
Articular tradição e modernidade, história e natureza, constituíam a sua
ética do habitar. Esta intenção era, desde logo, imbuída de acentuado sentido
crítico e pedagógico, sendo estes dois parâmetros - a crítica e a pedagogia - os
principais vectores em que viria a desenvolver-se a sua produção teórica,
elaborando

textos

programáticos

com

teorias

que,

por

vezes,

se

transformariam em didácticas – muitas vezes de forma ingénua - moralizantes
de costumes.
Em 1918 é publicada a sua primeira obra escrita, A Nossa Casa Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples 93, obra que
atingiu relativo sucesso, vindo a ter vária edições nos anos que se seguiram.
Durante este período o seu trabalho divide-se pela execução de variados
projectos destacando-se as moradias unifamiliares, e na sua ligação com
intelectuais literatos e poetas com quem colabora, por meio da execução de
92

Mestre em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e grande estudiosa
da vida e obra de Raul Lino.
93

Casas Portuguesas - Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples, Ed.
Valentim de Carvalho, Lisboa.
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textos e ilustrações. Em 1929 para a Exposição de Sevilha publicou A Casa
Portuguesa, e depois em 1933, Casas Portuguesas, obras que de par com a
primeira, traçam os fundamentos das suas teorias sobre a Casa Portuguesa.
A questão da casa portuguesa, exactamente nos anos de mais acesa
polémica, seria o exemplo a seguir e viria a reforçar a questão identitária. Os
valores picturais desta arquitectura cenográfica abriam um inesperado
dinamismo que pôde traduzir-se quando, em 1902, Jorge O’Neil encomendou a
Raul Lino o projecto para outra casa, situada em frente da Torre de S.
Sebastião, a Casa de Sta. Maria (Imagem 24).
O estilo neo-manuelino, composto por um conjunto de elementos com
configuração díspar que se apoiava nas expressões que iam desde o gótico ao
renascimento, assimilando uma figuração mudéjar e naturalista, não era no
entendimento de Lino uma expressão que representasse a verdadeira
arquitectura portuguesa.
No entendimento de José Luís Quintino (2003, p.17), as premissas de
uma arquitectura portuguesa, defendida por este arquitecto passariam pela
adopção da arquitectura românica, quando afirma: “mais do que no gótico,
encontra o feitio português na arte românica – com a sua materialidade robusta
– tanto parentesco que é ao ritmo deste estilo”, que segundo este autor, “após
um distanciamento de três séculos, que parte da arquitectura manuelina se
vem ainda inconscientemente basear”. Raul Lino entendia que a estética era
um elemento essencial, mesmo nas casas mais modestas e de construção
mais económica. O resultado equilibrado entre a estética e a funcionalidade, a
criatividade, a atenção dada aos pormenores e a utilidade e a adopção dos
materiais tradicionais seriam os referentes essenciais para uma arquitectura
com qualidade e identificação.
Raul Lino veio a ser determinante no cenário da mudança de século em
Portugal e mais ainda, a sua influência estender-se-á, de facto, durante todo o
século XX. Tinha feito os seus estudos em Inglaterra e na Alemanha, quando
chegou a Lisboa com 18 anos. A aprendizagem em Hannover com o arquitecto
Haupt fez com que se familiarizasse com as ideias de Ruskin, e com as do
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movimento Arts and Crafts de William Morris (1834-1896)94, o seu apreço pelos
valores tradicionais, por aquilo que é próprio do seu país e pela natureza como
fonte de toda a inspiração.
Mas ao assumir as influências de Ruskin ou Morris, assumiu certamente
também as continuidades levadas a cabo por Phillip Webb (1831- 1915)95 e
Baillie Scott (1865- 1945), ou até mesmo de Herman Muthesius (1861-1927),
pois estas figuras estiveram na génese do racionalismo Alemão e a
proximidade de Raul Lino com este ambiente na sua juventude foi certamente
determinante.
Segundo o próprio Lino (1970, p. 8), foi Albrecht Haupt quem lhe incutiu
o amor pela terra portuguesa, quando escreve “ (…) a ele devo o grande amor
que passei a nutrir pela minha terra”. A relação que manteve com Haupt foi
certamente um dos mais importantes momentos de formação da postura
estética e arquitectónica das suas etimologias culturais. A paixão que Haupt
tinha pela arquitectura do renascimento e pela arquitectura tradicional, às quais
frequentemente dedicava campanhas de estudo por Itália, Espanha e Portugal,
buscando o contacto directo com as obras, por mais recônditas que
estivessem, desenhando-as e documentando-as abundantemente. Raul Lino
como colaborador do seu atelier absorveu a familiaridade com os grandes
modelos da gramática renascentista, assimilando bem as variantes regionais e
locais que vieram a caracterizar as variadas entidades construtivas. Este
aturado treino permitiu também visionar no panorama da Europa e sobretudo
do sul as características individuais da arquitectura portuguesa.
Em 1926, já com duas décadas de profissão, e para cumprir uma
exigência legal, é-lhe, atribuído o grau de arquitecto pela EBAL.
94

William Morris impulsiona o movimento das Arts and Crafts, como reacção contra o mau
gosto que domina a produção em massa de objectos por parte da industria. O movimento
artístico que Morris e outros tornaram famoso foi a Irmandade Pré-Rafaelita. Eles evitavam a
manufactura industrial barata de artes decorativas e da arquitectura e favoreciam um retorno
ao artesanato, elevando os artesãos à condição de artistas. O alcance da actividade de Morris
como designer e artífice criativo e empreendedor é assim visto como o pioneiro não só do
design moderno, mas também da denominada arquitectura moderna. Ele e Webb construíram
a Casa Vermelha em Bexleyheath em Kent. Foi aqui que suas ideias de design começaram a
tomar forma física.
95

Autor do projecto da “Red House”para Willian Morris.
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Como homem atento ao contexto cultural, nacional e europeu, na
viragem do século XX, Raul Lino irá rejeitar os revivalismos, opondo-se assim à
adopção gratuita de estilos importados. Por este facto formula uma alternativa
arquitectónica, numa tentativa de qualificar o habitar. Perante os meios e
condições existentes no país, tenta integrar-se no meio cultural e intelectual
onde fervilhava a questão da
identidade portuguesa desde o
final do século XIX.

A sua singular relação com
o passado, com a tradição, com o
vernáculo, levou-o a empreender
inquéritos

às

tipologias

e

assentamentos das mais remotas
províncias de Portugal

e da

também mediterrânica Marrocos.
Estes estudos, definem a
sua singular vontade de ir às
fontes, de buscar as raízes da
forma moderna de projectar, e,
encontrar
sem

nessas

arquitecto,

construções
o

saber

de

séculos de adaptação do homem
ao meio.
O conhecimento adquirido
dos processos de construção
popular privilegiou-o face aos
seus contemporâneos, “colados”
a

uma

arquitectura

Imagem 25
Estudos para casas regionais
Raul Lino- 1933
Fonte: Fonte: Espólio Raul Lino [Projectos de
arquitectura]-Fundação Calouste Gulbenkian

burguesa

dominante, e de importação.
A formula corrente no domínio da arquitectura não reconhecia os
variados modelos do património formal e gramatical, tanto erudito como
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vernacular, limitando-se a opor a uma tradição construtiva despojada de finais
do século XVIII que ainda perdurava, denominada de “estilo pombalino”96.
Possuindo uma cultura estruturalmente sólida e europeia, conseguiu ver mais
longe e de forma idealizada os factores estruturantes e condicionantes da
expressão cultural portuguesa. Não que os visse de forma profissionalizada,
através uma deformação provocada pela sua actividade de arquitecto. Na
verdade, soube ver e ler em Portugal os ingredientes que vieram compor uma
vocacionada identidade biológica, geográfica, social e política denominada
Integralismo Lusitano.
Mesmo

no

início

do

seu

percurso

profissional, não cedeu à influência arquitectónica
estrangeira que vigorava no principio do século
em Portugal, onde era visível o domínio do estilo
beauxartiano, pesado e ecléctico que deu origem
a tantos edifícios de grande visibilidade. Ao
contrário do que se referiu anteriormente, as suas
primeiras

propostas

arquitectónicas

representaram uma intervenção original. Veja-se
o caso da sua adesão fugaz ao mais genuíno
espírito da Arte Nova, em que não se limitou ao
que está mais frequentemente presente nos
numerosos exemplares deste estilo em Portugal as fachadas adornadas com motivos vegetais, a

Imagem 26
Estudo para casa em Coimbra
Arqto. Raul Lino -1935
Fonte: Espólio Raul Lino
[Projectos de arquitectura]Fundação Calouste
Gulbenkian

profusão de azulejos e gradeamentos, elementos
que configuram um decorativismo superficial de contornos docemente eróticos,
coloridos e barrocos.
A sua formação tradicional e humanista, radicada na grande cultura
europeia quando esta andava à procura da sua unidade, permitia-lhe discernir
nos problemas do quotidiano os limites e os riscos das questões, defendendo
uma comunidade baseada nos princípios estruturais da família e da sociedade
96

Derivado à sua concepção ter ocorrido por ocasião da reconstrução de Lisboa levada a cabo
pelo Marquês de Pombal, após o terramoto de 1755.
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em paralelo a num idealismo panteísta97. O modo como sempre olhou a
natureza aproxima-o dos escritores e poetas românticos que cantaram o lirismo
português, muitas vezes vindo a
público denunciar o maltrato que a
sociedade

portuguesa,

insensível

aos valores da paisagem e da uma
tradição cultural, na sua busca de
progresso, infligia à natureza.
Verifica-se na sua obra, a
atitude, orientada pelo resultado da
influência germânica, vienense e
britânica, pressupõe a ligação do
projecto com a envolvente em que a
paisagem determina a articulação
deste enquanto realização artística.

Imagem 27

Mas não só, a valorização do espaço

Projecto Casa do Cipreste- São Pedro - Sintra
Arqto.Raul Lino- 1912

interior,

nas

suas

obras

é

um

aspecto essencial na concepção de

Fonte: Espólio Raul Lino [Projectos de
arquitectura]-Fundação Calouste Gulbenkian

todo o programa, considerando as
formas inovadoras do habitar que se
vão desenvolvendo pela Europa.
Na sua obra, a procura das
qualidades do espaço, aproxima-o
aos movimentos Arts and Crafts,
Jugen2dstill e da Secessão Vienense,
e onde é perceptível a preocupação
fundamental

de

concretizar

as

Imagem 28

condições do habitar, correspondente

Casa do Cipreste- Sintra
Arqto. Raul Lino- 1912

às dimensões humanas. A casa

Fonte:Luís Manuel Pereira

97

A fervorosa apreciação da natureza dos românticos levou muitas vezes à concepção de um
ideal panteísta de vida e a uma nova abordagem do paisagismo, e o seu historicismo
revolucionou a visão que se tinha do homem dentro da história e do valor das instituições
tradicionais, como o Estado e a Igreja
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resume-se a resultar numa adequação entre programa funcional e edificado,
em que a monumentalidade, como elemento de ostentação e diferenciador, é
posta em segundo plano. A modificação e actualização de elementos formais
da arquitectura tradicional, e não a sua cópia, são para Lino, a evidência e
vitalidade que constitui a verdade na arquitectura de qualquer povo.
subordinada a uma verdade plástica, adaptada ao sítio e respectivos materiais.
O tema da arquitectura doméstica foi o elemento autonomizador e
objecto de produção levado a cabo através da didáctica de Raul Lino.
As suas ideias estéticas e a sua produção artística, sobretudo na fase
inicial, reflectem uma tranquila reflexão sobre os valores do património, do
espírito do lugar, da funcionalidade simbólica e da tradição, articulados com os
valores do orgânico, do paisagístico, da funcionalidade prática, orientados para
a modernidade.
A defesa de uma arquitectura caracterizada pelos seus próprios valores
expressivos, de determinação formal e espacial, tendo como base a
constituição de uma linguagem vinculada a valores nacionais, fundamentada
nos supostos elementos caracterizadores de um habitar português, fez com
que muitas vezes fosse mal interpretado tanto por adeptos como por atacantes,
uma vez que uns e outros, analisavam a o seu percurso em termos
estritamente formais.
É subjacente na obra de Raul Lino, para além de um reportório formal,
um conjunto de significantes que reflectem a modernidade desse tempo,
traduzido pela valorização do sítio, o recurso aos materiais tradicionais.
Como consequência, a decoração e os espaços exteriores, englobavam
a concepção da obra.
Ao tentar definir os elementos caracterizadores de um habitar português,
a proposta de Raul Lino surge, segundo Pedro Vieira de Almeida (1986, p. 46),
como uma ”investigação de uma identidade natural caracterizada por
vinculado ruralismo (a cidade em função do campo), (…) pressupondo uma
descentralização do poder, sistema que se desenvolvia num quadro mental de
acentuado espírito romântico e com dilatado sentido de História”.
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A obra singular que realiza no princípio do século, marcam uma
distância aos cânones beauxartianos, optando pela inovação no espaço
habitável, concretizando a relação dos edifícios com o sítio e sobretudo
programa/utilizador.
Foi no imaginário da casa original, mais do que na tradicional, que
encontrou os argumentos da linguagem e densidade imaginativa, para
contrariar o academismo tão em voga. É na ligação tradição e inovação que faz
a interpretação da cultura do país, contrariando o contexto habitualmente
marcado pelo academismo francês e num panorama social que não
comportava uma transformação cultural.
Além das primeiras casas que como anteriormente foi referido,
baptizadas de "casas marroquinas", cujo destaque vai para a casa Montsalvat,
em 1901, projectada para o músico Alexandre Rey Colaço, a Casa de Santa
Maria (Imagem 24), construída para Jorge O'Neil em 1902, a Casa Verde, para
Silva Gomes e a Vila Tânger, para o ceramista Jorge Colaço são as mais
conhecidas, outros projectos, para diversas outras casas, destinadas a clientes
da alta burguesia, foram realizados. Foram projectos modernizantes: quanto à
sua implantação na topografia e quanto ao seu programa, definido conforme o
espírito e os interesses dos respectivos clientes, quanto à articulação entre
estrutura e decoração; quanto à subtileza dos jogos de luz e de sombra,
recorrendo ao uso invulgar das aberturas, criteriosamente produtoras de uma
iluminação, ora intimista, ora intensa, quanto ao relacionamento dinâmico que
estabelecem entre o interior e o exterior, um cuidadoso tratamento dos
percursos e dos espaços de transição e ainda a sistemática utilização de
varandas e alpendres.
Estes projectos enquadram-se no mesmo modelo de uma arquitectura
tipicamente mediterrânica na concepção dos espaços, onde a luz é elemento
fundamental e onde as sugestões de revivalismo “moçárabe” parecem mais
profundas do que a tendência decorativa que já caracterizava o gosto
oitocentista. É visível a influência da arquitectura alentejana, mitificada por
sugestões vernáculas, em que se mistura e cruzam

a tradição erudita e

popular tendo como objectivo construir casas, em que a poética do habitar do
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homem português se recriasse na arquitectura, na paisagem e na vida.
Pela análise de Irene Ribeiro (2004, p. 21), “é a própria escala do edifício
que promove o efeito algo paradoxal da contradição entre o reivindicado
espírito das formas tradicionais,

inspiradas nas "casinhas" populares e a

própria monumentalidade da construção destinada a um cliente rico”.
Surge como exemplo deste processo a “Casa dos Patudos” (Imagem
22), de 1904, casa projectada para o então ministro José Relvas, em que a
excessiva acumulação de referências, associada a uma ampla volumetria, dá
origem a uma obra mais forma lista, menos verdadeira quanto a conteúdos
habitacionais genuinamente portugueses e, quanto às intenções organicistas
defendidas pelo arquitecto. É, no entanto possível encontrar nesta casa, as
preocupações

de

protecção,

intimidade

e

privacidade,

elementos

incontornáveis nas casas projectadas por Raul Lino.
A interpretação de modernidade com que Raul Lino assimilou a
figuração da Arte Nova aparece nesta obra, dispersa em pormenores
decorativos

híbridos

que

remetem

para

um

todo

com

carácter

de

monumentalidade, distante da simplicidade do espírito do habitar nacional, na
concepção defendida pelo próprio.
A casa do Cipreste (Imagens 27 e 28) projectada em 1907 e construída
em Sintra em 1912 para o próprio, é reconhecida como uma obra prima
representante da arquitectura genuinamente portuguesa. Partindo de um
experimentalismo exaustivo, através de diversos estudos, a sua integração
paisagística foi equacionada inteligentemente para tirar partido da vizinha e
visível serra de Sintra. Implantada num terreno que fora uma antiga pedreira,
esta é moldada à irregularidade topográfica do terreno, o qual não sofreu
qualquer correcção, procurando uma integração num discurso de semicamuflagem, tirando partido das relações cromáticas dos diversos materiais –
as telhas verdes e castanhas entram em consonância com a materialidade da
natureza circundante. O projecto concebido como um objecto de escala
reduzida é dotado de uma grande coerência, através de uma planta orgânica
que se integra nos socalcos (patamares), tirando partido dos rochedos e das
árvores.
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O domínio e a segurança demonstrada na execução deste projecto,
verifica-se na forma como esconde a casa na vegetação e na paisagem,
abrindo no entanto o seu interior à contemplação do misterioso Palácio de
Sintra.
A vista para a paisagem e para o Palácio acompanha os percursos
interiores e, juntamente com a perspectiva da serra, define as aberturas da
sala principal. O edifício acopla-se ao terreno formalizando um só corpo,
desdobrando-o de forma assimétrica, em diferentes volumes de coberturas
fraccionadas, cujo jogo dinâmico lhe permite um ideal relacionamento com a
luz e a paisagem natural e histórica do lugar.
O alpendre, além de definir a ligação entre o jardim e a casa, permite
também articular a dimensão contemplativa, e a funcionalidade da habitação.
A organização espacial foi pensada de forma a adequar à respectiva
funcionalidade dos diversos espaços tirando partido da orientação solar:
serviços a Norte: zonas de estar a Oeste; quartos a Nascente/Sul. Os materiais
e a ligação entre eles, foi criteriosamente estudada, assim como, os elementos
decorativos, fundamentais na organização visual pretendidas para os
diferentes espaços. O tratamento da luz directa ou indirecta, de acordo com o
maior ou menor recolhimento de cada ambiente, teve especial tratamento,
incidindo inclusive na cor dos azulejos que revestem os corredores, pensada
para articular a diferente luminosidade dos percursos.
Até à I Guerra Mundial, mais propriamente até 1920 fará casas,
sobretudo, para um universo de clientes definido por ser uma burguesia mais
ou menos intelectualizada, cuja amizade por Lino era o ponto de unidade,
contudo existindo uma diversidade de posições políticas e de nacionalidades.
A partir de 1920, a obra de Lino envereda por outros caminhos que
Pedro Vieira de Almeida (1970, p. 162) classifica essa fase, “como de
estabilização”.
A década de vinte foi a mais profícua em termos de produção e esta
apresenta-se, enquanto atitude com uma maior serenidade, sem uma grande
carga interventiva. Os factos da alteração do perfil da sua clientela e da sua
obra ser agora predominantemente urbana, levou-o a uma arquitectura menos
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exuberante, mais controlada onde, a natureza não era elemento fundamental.
A malha urbana provoca uma necessidade de contenção de volumes e uma
menor força icónica dada para o exterior. A obra de Lino, malgrado as suas
posições

teóricas, aproximam-se agora de uma de uma “normalidade

arquitectónica”, onde o
conceito de habitar,

arquitecto resume de uma forma

aditiva, o seu

mas sem a personalizar. Destacam-se nesta fase, as

obras com um carácter não privado, como o cine-teatro Tivoli, o primeiro
Jardim-Escola João de Deus e a loja Gardénia, no Chiado em Lisboa.
Neste período vislumbra-se na sua obra prática, uma estabilização
formal que após uma sucessiva redução da gramática arquitectónica, dos
ideais estéticos do principio da sua carreira e dos quais se foi afastando
progressivamente, pelo menos da sua operacionalização prática, deu origem a
uma arquitectura conformada e menos criativa do que tinha sido a das suas
primeiras obras.
A acção de Raul Lino enquanto profissional liberal, como técnico de
vários serviços públicos e ensaísta, dá origem a uma performance que muitos
caracterizam como doutrinador.
Com uma acção visível nos quadros da Direcção Geral dos e Edifícios
Monumentos Nacionais (DGEMN)98, assume princípios cuja vertente está entre
duas posições: o debate nacionalista na transição do século e a retórica da
casa portuguesa assimilada pela propaganda do Estado a partir dos anos
trinta. Esta foi a fase maior reconhecimento público da sua obra e do seu
pensamento e corresponde ao momento mais afirmativo do regime. A sua
indigitação para director dos Monumentos Nacionais, em 1949, veio marcar a
definição de efectivas responsabilidades na política cultural do salazarismo.
Estes anos também foram marcados por uma intensa produção teórica, que
além da reedição dos seus diversos livros e o acesso à imprensa – jornais e
revistas – que através de artigos formulava conceitos na perspectiva de
operacionalizar a linguagem que defendia. A sua actividade como articulista de
grande produção, dispersa em livros, ensaios, conferências e centenas de
artigos de jornais concretizava com oportunidade a sua visão e pedagogia, em
98

Desde 1934, na DGEMN -Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, organismo
fundado em 1929.
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particular na revista O Panorama, no Boletim da Sociedade Nacional de BelasArtes, no Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, e sobretudo no jornal
Diário de Notícias onde escreveu durante muitos anos sempre a sua coluna.
A produção escrita de Raul Lino que cobre de um modo geral o seu
período mais activo, resultam também do momento conflitual que representou a
internacionalização das teses e modelos modernistas. Raul Lino, em resultado
da sua solidez cultural apercebeu-se tanto da morte da teoria da “casa
portuguesa”, como dos acontecimentos que estão para vir e vão marcar o
surgir de uma nova época, para quem as antigas e tradicionais virtudes do
modo de habitar, pouco representariam de emblemático.
O reconhecimento pelo poder, o qual lhe atribui funções de relevo, faz
com que se dedique cada vez menos à construção de casas e cada vez mais
à escrita, onde faz uma verdadeira campanha contra o modernismo. Desta
actividade que pretende sempre moralizadora e educativa resultou senão um
progressivo afastamento, quer da realidade evolutiva da arquitectura do seu
país, quer do contacto e do respeito dos seus colegas de profissão, sobretudo
dos mais novos, inconformistas com o espírito do Estado Novo.
Ao nível da arquitectura portuguesa, Raul Lino apresenta-se como o
único arquitecto português, que no período entre 1890 e 1930, ultrapassou os
condicionalismos da sua

época, e a anunciou uma

nova época da

arquitectura. É no estrangeiro, que também ele vai buscar os princípios básicos
da sua arquitectura, e não só na sua formação técnica.
Se na literatura portuguesa, o Livro de Cesário Verde de José Joaquim
Cesário Verde (1855-1886) publicado em 1887 e Viagens na Minha Terra de
Almeida Garrett de 1846, versam a questão da natureza, A Cidade e as Serras
de Eça de Queiróz (1845- 1900)99, publicado em 1901, é a primeira obra
literária onde se deprecia a civilização da cidade pela valorização da natureza,
Raul Lino é o primeiro arquitecto a perceber e percepcionar a ligação entre o
lugar e a ideia em arquitectura, recorrendo ao tempo e aos valores do habitar
99

Nessa obra, faz-se a apologia dos valores da natureza onde se percepciona um tipo de
espírito lusitano num carácter activo e trabalhador. A oposição entre urbanidade e ruralidade
propõe que o protagonista busque a síntese, ou seja, o equilíbrio, que vem da racionalização e
da modernização da vida no campo.
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para estabelecer essa ligação. Fará o que fizeram Philip Webb, ou William
Morris, ou ainda, John Ruskin. É, realmente, à English Domestical Revival e
ao Arts and Crafts, que devemos radicar as suas principais ideias. Tal como
eles, Lino nunca recusou juntar história com inovação.
Raul Lino fundamentou uma intemporalidade na arquitectura, a partir da
articulação entre natureza e cultura.
A coerência da arquitectura de Lino, com um contexto formal
historicamente determinado, não era mais do que um acordo essencial
com a própria natureza. O estilo nasce da terra e de quem a vive de forma
natural, o que se traduz em algum individualismo paternalista e um
idealismo perante a efectiva realidade nacional.
O espaço de Lino é orgânico, sobretudo na sua primeira fase de 1900 a
1920, quando constrói para alguém e para um sitio determinado. As suas casas
são sempre construídas de dentro para fora, como se verifica nos exemplos
da Casa Roque Gameiro, na Casa Monsalvat (Imagem 19), na Casa de Santa
Maria (Imagem 24), na Vila Tânger, na Casa da Comenda (Imagem 23) e na
Casa dos Ciprestes. Esse espaço organiza-se em dois vectores fundamentais:
os valores psicológicos dos utilizadores e valores económicos do sítio, estes
entendidos como a apropriação dos recursos do lugar. A forma como este
vectores se organizam é determinada pela memória do lugar.
Numa premissa que é na arquitectura que se reconhece o campo estético
da realização existencial do homem, a Casa, é para Lino, o centro do mundo,
ou melhor, lugar sagrado. O seu conceito quase místico da materialidade
protectora da casa, leva-o a perceber a importância afectiva, sentimental e
poética do habitar humano. E, neste contexto, que este arquitecto se
integra bem no espírito do pensamento poético português, ainda

que

filosófico. Nessa lógica, o próprio Raul Lino (1933, p.117).afirma, ”(...) muda e
varia o ângulo, de observação dos que tratam

o assunto mas o objecto

permanece sempre ligados de muito perto à vida material e espiritual dos
habitantes da Terra”.
Na análise da arquitectura de Lino, encontramos, assim, os valores do
habitar, cruzados com os valores do tempo, afastando-se do espaço euclidiano
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alcançando a essência do espaço arquitectónico, numa perspectiva que a
“Casa” seja o prolongamento do quem a vai habitar. É por isso que se pode
considerar Lino, antes de tudo, um

arquitecto humanista, clássico, na sua

procura da perfeição para cada uma das suas casas, em especial, na primeira
fase da sua obra.
Apesar de ter a consciência clara de que a arquitectura, ao determinar o
modo de habitar o espaço, condicionava toda a relação do homem com o
mundo, objectivos que ele perseguia numa perspectiva criativa e livre, a sua
produção teórica de cariz pedagógico que foi realizando, onde declarava a sua
sensibilidade a uma articulação entre a ética e a estética não o levou a uma
intervenção politicamente progressista e transformadora da sociedade
portuguesa.
Os combates, teóricos e arquitectónicos, que empreendeu em nome de
princípios valorizadores do património cultural nacional, produziram ao longo do
tempo e reflexões contraditórias sobre as consequências que a sua obra
produziu na arquitectura portuguesa do século XX.
A procura de uma identidade nacional que atravessou toda a cultura
portuguesa e que, na conjuntura concreta enquadrou a sua actividade inicial,
configurava-se num movimento pela definição de paradigmas culturais
nacionalistas, no seu caso, arquitectónicos, pela objectivação do modelo da
"casa portuguesa". O seu discurso, por vezes imbuído de algum simbolismo
saudosista, traduz um entusiasmado optimismo em relação ao País que
pretende educar. Talvez em função disso, a sua linguagem, escrita e
arquitectónica, “se manteria ora nos parâmetros simplificadores e sincréticos
do senso comum, ora na pluralidade semântica de um discurso poético”
(Ribeiro, 2004,p. 12).
A transcendência do reconhecimento de Raul Lino, por especialistas da
arquitectura e cultura portuguesa, aparece limitado à polémica da questão da
“casa portuguesa”, o que nos parece redutor, porque esta atitude deriva numa
limitação estereotipada. A intenção “nacionalizante” deste autor, tanto nos seus
projectos como nos seus escritos, efectivamente tocaram, de forma bem
visível, o panorama arquitectónico nacional deste século. A verdade é que,
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uma análise detalhada do pensamento de Raul Lino, demonstra que a questão
da "casa portuguesa" e a interpretação da própria obra deste arquitecto, não
se podem reduzir a tão pouco.
A arquitectura é um dos fenómenos culturais em que, quer na sua teoria,
quer na sua prática, e nela existe uma grande transversalidade de saberes e
de valores, caberá ao discurso filosófico, ele próprio obedecendo a idênticos
imperativos

transdisciplinares,

reflectir

sobre

a

dimensão

estética,

antropológica e histórica do construir e do habitar.
No caso deste arquitecto, verifica-se uma particular sensibilidade teórica,
que vai para além das exigências concretas dos seus projectos de
arquitectura, em relação a uma vasta problemática filosófica e histórica. Estas
vão inserir-se numa preocupação com a identidade nacional manifesta, de
uma maneira geral, em toda a cultura portuguesa. Intuitivamente, compreende
a crise de valores que o rodeia e propõe-se denunciar a decadência axiológica
do mundo que vivia, sobretudo no que diz respeito aos atropelos que vinham
sendo feitos aos modelos culturais portugueses.
Raul Lino orienta seu pensamento, para a existência de um estilo
português, procurando um nacionalismo arquitectónico, baseado numa
estética de raízes éticas, e direccionado para uma pedagogia.
A essência dos seus conceitos, pode-se ver e ler na sua arquitectura,
sobretudo, nas formas diversas com que adaptou a construção ao lugar.
Criador espacial de jogos de luz e sombra, a sua atitude concretiza-se
numa fé inabalável na arquitectura do sítio propondo questões identitárias,
tendo uma relação convicta e apaixonada com o património e com a paisagem.
O seu posicionamento em relação à vida real é responsável, talvez, pelo
desinteresse que revela em face do social e do político, com a consequente
ambiguidade de que se revestiram as suas relações com o poder instituído. O
Estado Novo veio por isso interpretar e assimilar muitas das suas ideias, na
concretização de um “ideal de arquitectura”.
Raul Lino, foi inequivocamente um arquitecto “absorvido” pelo Estado
Novo, em cuja ideologia se viu tranquilamente integrado. Conviveu em diversa
ordem de grandeza, sem grandes conflitos com os primeiros arquitectos
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modernistas portugueses que, nos anos quarenta, também se foram
adaptando, abandonando o modernismo em detrimento da arquitectura
tradicionalista defendida pelo regime.
Segundo a análise de Irene Ribeiro (1994, p. 344), a “supremacia
psicológica do sentimento sobre a razão, leva-o, frequentemente, a uma
perspectiva de denegação quanto a fenómenos socialmente incómodos ou
científica e artisticamente inovadores”.
Os seus escritos são verdadeiros compêndios de uma prática
arquitectónica, radicando o seu nacionalismo num respeito histórico que mais
não traduziria do que a própria integração orgânica e natural, com que
pretende moralizar a paisagem e o espírito português.
A sua ligação ao poder trouxe-lhe variadíssimos dissabores a nível de
classe tendo sobretudo sido incompreendido e rejeitado pelos jovens
arquitectos do segundo modernismo, posterior à Carta de Atenas e ao
Congresso de 1948, defensores do funcionalismo e do empenhamento social e
político da arquitectura, que em Raul Lino apenas liam como reaccionário e
apodaram de mentira arquitectónica os seus conceitos da "casa portuguesa".
Raul Lino, alimentaria alguns ódios, devido ao cargo que ocupava no
Conselho Superior do Ministério das Obras Públicas, manteve uma posição
militante contra a arquitectura moderna ao ponto de reprovar projectos dos
colegas no âmbito dos seus pareceres.

Optou

por

criar

um

afastamento

à

arquitectura

positivista

dos

maquinismos, procurando os valores estéticos que sempre uniram a genuína
arquitectura popular com a arquitectura erudita. Na busca das tradições,
inspirou-se igualmente na arquitectura popular como nas soluções edificadas
com conhecimento arquitectónico, conseguindo assim uma síntese que
satisfizesse as novas necessidades da sociedade portuguesa moderna, mas
que se integrasse na continuidade que edificou o país reforçando a sua cultura
de “topos”, isto é, a sua expressão regional.
A sua consciência política após os anos trinta, posicionou-o num
conservadorismo ideológico que o impediu de compreender e aceitar o
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modernismo,

levando-o

mesmo

a

manifestar

admiração

por

formas

monumentais e académicas, como as que surgem na arquitectura italiana da
Roma classizante de Benito Mussolini (1883-1945)100e alemã, e com a obra
monumetalista de Albert Speer (1905-1981)101, o que era contrário aos seus
ideais estéticos de juventude, na sua procura inovadora, organicista e antiacadémica.
Devido à sua formação e cultura, Raul Lino não conseguiu ver no
fenómeno do modernismo as virtudes que os seus visionários pretendiam
antecipar. Para ele a máquina não é sinónimo de qualquer libertação para o
homem, aliás prevê que, os contextos da máquina ao serem importados para o
habitat humano são fonte de caótica dispersão dos tradicionais universos de
referência, onde não existe a arquitectura, uma vez que, a Arquitectura como
entidade estática e tectónica fundamenta-se com sedimento cultural e tradição.
O combate contra o modernismo vai ocupá-lo para o resto da vida,
representando assim, um momento circunstancial de afirmação original
portuguesa, em relação ao qual é possível debruçar um outro olhar e levantar
sempre novas interrogações.

100

Político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista e uma das figuras-chave na criação
do Fascismo. Tornou-se o Primeiro-Ministro da Itália em 1922 e começou a usar o título Il Duce
desde 1925. Mussolini foi um dos fundadores do Fascismo Italiano, que incluía elementos do
nacionalismo, corporativismo, sindicalismo nacional, expansionismo, progresso social e
anticomunismo.
101

Berthold Konrad Hermann Albert Speer foi o arquitecto-chefe e ministro do Armamento do
Terceiro Reich tendo entrado para o Partido Nazista em 1931. Pelo reconhecimento da sua
obra na área da arquitectura, rapidamente se tornou uma das pessoas mais próximas de Hitler
sendo designado para a construção de diversas obras, incluindo a Chancelaria do Reich e os
planos para a reconstrução de Berlim. Como Ministro do Armamento, foi responsável pela
grande produtividade da Alemanha neste sector nos anos finais da Segunda Guerra Mundial.
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1.3.3. A arquitectura moderna como referência cultural

No início do século XX a cultura ocidental, manifestava um desejo de
modernização, apoiada na crença das vantagens e das potencialidades da
tecnologia, como predicado para as transformações progressistas. Surge, por
isso, a necessidade de criar modelos exemplares com um conjunto de
princípios culturais, sociais, formais e teóricos para dar uma resposta a esse
desejo. Estes princípios originam o pensamento modernista que tem
consequência em diversas áreas, incluindo a arquitectura, até esse momento a
viver do ecletismo revivalista e romântico (Imagem 8). O propósito de
questionar

este

tipo

de

produção,

o

desenvolvimento

da

indústria,

principalmente na Alemanha, e o fim da Primeira Guerra Mundial fizeram com
que a sociedade reformulasse seus valores e os artistas fossem em busca de
novas técnicas e teorias a serem experimentadas na arquitectura e nas
restantes artes.
Neste período, irão surgir as primeiras vanguardas artísticas. Estes
movimentos tiveram como base de pensamento, a mudança no comportamento
da sociedade e na forma de produzir a arte em todas as suas vertentes,
passando para elas a nova forma de ver o mundo. Dentre todas as vanguardas
artísticas, a que mais influenciou o Movimento Moderno, foi o Cubismo, que a
partir da pintura de Paul Cézanne (1839- 1906) que tinha adoptado como
princípios básicos a geometrização das formas em conjunto com a abstracção,
romperá totalmente com a perspectiva e dará importância a todos os pontos da
pintura, valorizando-a como um todo.
O período moderno virá a ser marcado por ecos e repercussões de um
conjunto de referências, oriundas do século XIX, que vem interligar as
principais linhas da historiografia da arte do século XX. Apesar de algum
antagonismo, define-se como um campo de projectos baseados na capacidade
de transformação que a arte tem, apoiada pela sua capacidade de alterações
sociais, visando parâmetros de democraticidade e universalismo.
A estes projectos, acoplar-se-iam crenças progressitas que determinam
evloução e avanço. Assim sendo, o objecto, passa de intermediário entre o
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homem e aquilo que o transcendia, para ser a ligação entre o homem e seu
mundo.
Uma das principais referências é Charles Baudelaire (1821-1867)102,
poeta e teórico de arte francês. Ser moderno era muito mais do que
simplesmente não ser antigo e é através dos sentidos, naturalmente, que se
apreende a realidade concreta. Baudelaire é uma referência quando
examinamos de que maneira a arte moderna ingressou na história, revelando
como os intelectuais desse período delinearam sua própria história e a razão
de algumas de suas concepções. O Iluminismo, surgido no século XVIII,
estabelece o ponto de partida depois de concluída a Reforma protestante, que
contestava a crença humana no poder espiritual e na revelação divina.
As indagações provocadas por diversos discípulos constituem o pano de
fundo do nascimento da crítica e da história da arte moderna, que se teria
estruturado a partir da incorporação das teorias de Baudelaire que, entre outras
contribuições, fornece elementos fundadores da crítica moderna ao abandonar
o suposto ideal de imparcialidade e assumir o partido das escolhas
apaixonadas.
A segunda referência é o intelectual alemão Karl Marx (1818-1883)103
com uma das contribuições mais enfáticas tomadas de empréstimo pelos
intelectuais progressistas do século XX. Segundo Marx, a história não existe
como simples decorrência e não somos apenas produtos de uma época ou de
um meio, mas trazemos connosco a capacidade de transformá-la, de
actuarmos na sua fabricação.
A última referência, considerada como basilar para as teorias nascidas
desde 1900, encontra-se no círculo de pensadores neokantianos alemães
102

Charles-Pierre Baudelaire, poeta e teórico da arte francês é considerado um dos precursores
do Simbolismo e reconhecido internacionalmente como o fundador da tradição moderna na
poesia, juntamente com Walt Whitman, embora tenha se relacionado com diversas escolas
artísticas. Sua obra teórica também influenciou profundamente as artes plásticas do século
XIX.
103

Intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que actuou
como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. O pensamento de Marx
influencia várias áreas, tais como Filosofia, História, Sociologia, Ciência Política, Antropologia,
Psicologia, Economia, Comunicação, Design, Arquitectura, Geografia e outras.
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decorrente da “Pura Visualidade”, representados na figura de Heinrich Wofflin
(1864- 1945)104. O historiador de arte suíço no seu livro Conceitos
fundamentais de história da arte, publicado em 1915, conclui que a arte se
desenvolve desde então como um processo evolutivo, cuja dinâmica se dá pela
contínua replicação entre dois grandes conjuntos: o linear e o pictórico.
A forma como foi redigida a história da arte moderna leva-nos a
contextos opostos. Nesta perspectiva, os vários exemplos dos quais se
destacam os historiadores e críticos de arte Giulio Carlo Argan (1909 -1992)105,
Clement Greenberg (1909- 1994)106 e do historiador de arquitectura HenryRussel Hitchcock (1903-1987)107. Com diferenças e proximidades, os três
remontam a dois contextos quase opostos.
104

Escritor, filósofo, crítico e historiador de arte, cuja formação foi feita em Basileia – onde foi
discípulo de Jakob Burckhardt - Munique e Berlim, sendo um dos mais influentes historiadores
da arte do século XX. Na sua vasta obra escrita adoptou o chamado “método formalista”, que
parte da teoria da “pura-visualidade”, aplicando pares opositivos: linear e pictórico; unidade e
pluralidade; plano e profundidade; forma fechada e forma aberta; e clareza e obscuridade. Foi
autor de livros consagrados, tais como: A Arte Clássica; Conceitos Fundamentais da História
da Arte; Renascença e Barroco e leccionou nas Universidades de Berlim, Munique e Zurique e
Basileia.
105

Nascido em Itália foi um dos mais expressivos historiadores da arte do século XX. Teórico
da estética e ensaísta desenvolveu as suas avaliações e estudos sobre a arte Medieval e
Renascentista, legando-nos um dos livros mais importantes sobre a arte contemporânea.
Pondo-se na defesa do abstraccionismo e da arquitectura funcionalista, marcou sua posição
entre os críticos que ajudaram na difusão da arte moderna. Argan levou para o urbanismo os
seus conceitos mais profundos da estética, definindo a existência de duas correntes históricas
da arquitectura moderna que se contrapõe: a racionalista de Le Corbusier (1887-1965), Walter
Gropius (1883- 1969), Marcel Breuer (1902-1981), Pier Luigi Nervi (1891 - 1979), Mies van der
Rohe (1886 – 1969), Theo van Doesburg (1883 -1931) e a orgânica representada pelo norteamericano Frank Lloyd Wright (1867- 1959).
106

Influente crítico de arte americano, ligado ao Modernismo e activo protagonista no cenário
artístico americano do pós-guerra, definiu os princípios da estética modernista, de Manet a
Pollock. Em 1939 publicou seu primeiro ensaio, Avant-Garde and Kitsch, que atraiu muita
atenção ao declarar que o Modernismo era uma forma de combater o rebaixamento cultural
causado pela propaganda capitalista. O ensaio também foi uma resposta à destruição da
chamada “arte degenerada” pelos nazis.. Em 1955, com o ensaio American-Type Painting,
defendeu o expressionismo abstracto.
107

Crítico e teórico da arquitectura americano, estudou história da arte em Harvard onde
começou sua colaboração com a revista de vanguarda Hound & Horn.. Junto a Philip Johnson
e Virgil Thomson contribuíram para propagação da arte moderna nos Estados Unidos. Ficou
famoso por ter sido co-fundador com Johnson do termo “Estilo Internacional” (The International
Style), título de uma exposição organizada em 1932 no MoMA, sobre a arquitectura europeia.
Para Hitchcock a arquitectura e o seu desenvolvimento é condicionado principalmente pelas
acções de alguns indivíduos, e não por condições sociais.
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Quando Argan (1992, p. 45) refere, "O artista não tem outro dever senão
o de satisfazer ou exprimir seu próprio sentir, mas isso não teria qualquer
interesse se fosse o sentir comum. O artista tem o dever de ser uma excepção,
de sentir mais e de modo diferente dos outros; apenas na medida em que se
coloca de fora da sociedade terá condições de analisar, interpretar e, dentro
dos limites de suas possibilidades, orientar e dirigir a sociedade (…).
Conseguirá isso rejeitando tudo que é repetição, hábito, convenção, tédio,
conformidade, normalidade e alienação... o gosto da média, e saberá ser novo,
sem preconceitos, brilhante, inventivo", este autor, caracteriza o moderno em
meio de um clima de nostalgia e pessimismo numa Europa destruída pelo pósguerra como se pode interpretar no último capítulo de seu livro Arte Moderna,
intitulado A Crise da Arte como Ciência Europeia, trata justamente de
incorporar à leitura da História um novo cenário.
A defesa da arte moderna como projecto humanista, tanto para
Greenberg como para Hitchcock, concretiza-se como projecto cultural e
consequentemente assume protagonismo na história da arte universal, no
espaço que medeia as duas grandes guerras mundiais.
Apesar de tantas questões e dúvidas relevantes acerca de sua inflexível
crença de que a boa obra de arte responde e diz respeito a aspectos estéticos
formais, Greenberg conseguiu um feito jamais alcançado por nenhum crítico de
sua época: criou a narrativa da arte moderna e define uma estrutura narrativa
que está em continuidade natural em que a substância de arte lentamente se
torna o assunto da arte.
Ao considerar-se lado a lado o pessimismo de Argan e a confiança
crescente de Greenberg e Hitchcock, surge a dúvida de como as plataformas
modernas permitiriam ao mesmo tempo tangenciar a melancolia e o sentimento
de realização.
Ao fazer-se a aproximação às problemáticas que envolveram a
construção da modernidade internacional face às persistências de raiz
romântica, esta dever-se-á fazer à luz dos paradoxos e da cristalização e de
uma cultura industrial.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

116

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

A denominação “Arquitectura Moderna” não deixa de ser uma
designação genérica para o conjunto de movimentos e escolas, que vieram a
caracterizar a arquitectura produzida durante grande parte do século XX,
especialmente os períodos entre as décadas de dez e cinquenta, inserida, isso
sim, no contexto artístico e cultural do Modernismo. Como consequência, o
termo modernismo será uma referência genérica que não traduz diferenças
importantes entre arquitectos de uma mesma época, tendo como consequência
não ter havido um ideário moderno único.
A identidade deste movimento viria, contudo, a assumir características
diferenciadas, as quais podem ser encontradas em origens diversas como a
Bauhaus (Imagem 81), na Alemanha; em Le Corbusier108, na França em Frank
Lloyd Wright109 nos EUA ou no construtivismo russo110, entre muitos outros.
Estas fontes tão diversas encontraram nos CIAM (s) - Congressos
Internacional de Arquitectura Moderna111, meios de convergência, procurando

108

Le Corbusier - Charles-Edouard Jeanneret-Gris, arquitecto, urbanista e pintor francês de
origem suíça, foi autor de numerosos livros de arquitectura e urbanismo, do quais se destaca
Vers une Architecture de 1923, e criador do Modulor - sistema de proporções desenvolvido a
partir da secção de ouro.
109

Arquitecto americano e também escritor de ascendência galesa iniciou a sua carreira,
trabalhando com Louis Sullivan (1856-1924), um dos pioneiros em arranha-céus da Escola de
Chicago. Responsável por muitos projectos, Wright influenciou os rumos da arquitectura
moderna com suas ideias e obras.
110

O Construtivismo Russo foi um movimento estético e político iniciado na Rússia a partir de
1919, como parte do contexto dos movimentos de vanguarda no país, de forte influência na
arquitectura e na arte ocidental. Ele negava uma "arte pura" e procurava abolir a ideia de que
a arte é um elemento especial da criação humana, separada do mundo quotidiano. A arte,
inspirada pelas novas conquistas do novo Estado Operário, deveria se inspirar nas novas
perspectivas abertas pela máquina e pela industrialização servindo a objectivos sociais e a
construção de um mundo socialista.
111

Em 1928, o modelo progressista é vastamente difundido pelo grupo dos CIAM(s)Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, onde se reuniam tanto europeus, como
posteriormente americanos e de outras nacionalidades. Os CIAM(s) passam por três fases
fundamentais: de1928 a 1932, tratou de problema habitacionais, ampliando progressivamente
o seu campo de estudo: habitações a baixos custos, racionalização da construção; de 1932
a1947, é fortemente influenciada por Le Corbusier, abordando as questões do planeamento
urbano sob uma óptica funcionalista. É o período onde é formulada a Carta de Atenas, e onde
o CIAM terá mais influência na urbanística e na organização das cidades devido ao período
pós-guerra ; a terceira fase - de 1947 a1959 - quando se tenta ultrapassar a concepção
considerada abstracta cidade funcional (TEAM X), apontado a necessidade de um ambiente
físico que satisfizesse as necessidades emocionais e materiais do homem.
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uma homogeneidade na formulação de um ideário, através da definição de
pontos comuns.
Para

Leonardo

Benévolo

e

Nikolaus

Pevsner

(1902-1983)112,

conceituados historiadores da arquitectura, a génese histórica do modernismo
dá-se ainda no século XIX, no contexto do nascimento de diversos movimentos
artísticos. Para Henry Russel Hitchcock, o International Style113, traduziria uma
posição de convergência criada pelos CIAM (s).
Com a criação da noção de que os preceitos da arquitectura moderna
seguiam uma linha única e coesa, tornou-se mais fácil a sua divulgação e
reprodução pelo mundo homogeneizando, assim, um conjunto de vertentes
essencialmente europeias principalmente a arquitectura produzida por Gropius,
Mies Van der Rohe114 e Le Corbusier com a vertente norte-americana,
relacionada à Frank Lloyd Wright e referenciada como arquitectura orgânica.
Um dos princípios básicos do modernismo foi o de renovar a arquitectura e
rejeitar toda a arquitectura anterior ao movimento, principalmente a arquitectura
do século XIX expressa no Ecletismo. O rompimento com a história fará parte
do discurso de alguns arquitectos modernos, entre os quais Le Corbusier
(Imagem 31) e Adolf Loos (1870 -1933)115.

112

Nascido na Alemanha em Leipzig na Saxônia, embora com cidadania britânica após sair da
Alemanha para fugir ao nazismo, desenvolveu vários trabalhos na área da história da arte,
mas especialmente com arquitectura e design. Estudou história da arte na Universidade de
Leipzig, Munique, Berlim, e Frankfurt na Alemanha, trabalhou na Dresden Gallery de 1924 a
1928, e ensinando na Universidade de Göttingen de 1929 a 1933. Em 1934, depois de fixar
residência em Inglaterra, ensinou nas Universidades de Londres, Oxford, Birmingham e
Cambridge. Pevsner ficará conhecido por seus clássicos Pioneiros do Desenho Moderno e
“Origens da Arquitectura Moderna e do Design.
113

Termo inventado em 1932, pelo crítico Henry Russel Hitchcock.

114

Nascido na Alemanha, tornar-se-á cidadão americano pela sua naturalização. Apesar da
sua formação clássica, logo depois da Primeira Guerra Mundial, começa a afastar-se dos
estilos tradicionais em busca de um novo estilo arquitectónico para a era industrial, recebendo
diversas influências que vão desde o neoplasticismo, surgido após 1917 ao construtivismo
russo, que pelas suas propostas, advogam elementos que se adequam ao espírito modernista.
115

Arquitecto, nascido em Brno, na República Checa, tendo exercido a sua profissão sobretudo
na Áustria. Foi precursor do Raumplan. Para Loos, arquitectura é sobretudo, composição
espacial. Em 1908, escreveu o ensaio, que foi um manifesto intitulado Ornamento e Crime,
onde criticava o uso abusivo da ornamentação na arquitectura europeia do final do século XIX.
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Apesar das diferentes orientações e manifestações, o movimento
moderno apresenta como pontos comuns a tentativa de colocar a arquitectura
na vanguarda dos processos de desenvolvimento económico-social da cidade,
ligando-a à criação de novos espaços e de novas imagens para a sociedade
moderna.
Com as possibilidades permitidas pelos processos produtivos industriais
e pelos materiais construtivos como o vidro, o betão e o ferro, que conheceram
nesta altura grande divulgação, propõe-se uma linguagem formal e espacial
mais comprometida com a utilização desses materiais, respondendo também a
imperativos éticos ligados às necessidades da sociedade capitalista e às
exigências de funcionalidade, de verdade estrutural e de simplicidade formal.
Ligado

inicialmente a manifestações como a Arte

Nova, o

Modernismo tenta posteriormente ultrapassar a tendência eminentemente
estilística e estetizante que apontava para formas de produção eminentemente
artesanais e “carregadas” de desenho, defendendo uma arquitectura mais
depurada e funcional. Desse modo,
supera-se definitivamente a tradição
da arquitectura oitocentista, abrindose caminho para o desenvolvimento
do Movimento Moderno e do Estilo
Internacional.
Na
princípios

arquitectura,
foram

incorporados,

estes

assimilados

rompendo-se

com

e
a

ornamentação e procurando dar valor
estético ao conjunto e fazendo com
que

todos

os

planos

Imagem 29
Fábrica de turbinas da AEG Henningsdorf –
Alemanha-1909
Arqto. Peter Behrens
Fonte:
http://www.google.com/search?q=Fábrica+d
e+turbinas+da+AEG

fossem

importantes num projecto.
Não havendo um ideário moderno único, muitos arquitectos viram um
instrumento de convergência, produzindo um ideário de aparência homogénea
resultando no estabelecimento de alguns pontos comuns, tornando-se assim os
protagonistas na execução destes conceitos.
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Peter Behrens (1868-1940)116, pioneiro em responder à demanda da
civilização industrial através da arquitectura que influenciou o Movimento
Moderno alemão, foi um dos primeiros arquitectos a utilizar esses princípios.
Em seu projecto para a Fábrica AEG (Imagem 29), Behrens a partir da temática
industrial, recorre à função do objecto para as formas geométricas. A partir
desta obra de Behrens, a “fábrica” ganhou um valor simbólico, quase mítico,
sobretudo pela sua mais valia social, o que
desencadeou uma forma próxima a templo
clássico do templo do trabalho e portanto
viria adquirir um carácter quase sagrado.
Essa mitificação seria adquirida ao longo do
século XX, pelo que representava de fé na
indústria, esta enquanto novo mito do século.
Walter Gropius (1883-1969),117 por
Imagem 30

influência directa de Peter Behrens, foi um
deles. Gropius, opositor ao Movimento Arts
and Grafts, defendendo a industrialização nas
artes e na arquitectura e o processo de
estandardização,

aliando

os

princípios

Fábrica Fagus - Alfeld an der
Leine, -Alemanha- 1911
Arqtos. Walter Gropius e Adolf
Meyer
Fonte:
http://www.google.com/search?
q=Fábrica+Fagus+

cubistas da geometrização aos princípios de funcionalidade e racionalismo.
Enquanto director da Bauhaus, Gropius incentiva o racionalismo voltado
para a funcionalidade, no processo criativo e produtivo, defendendo o processo
industrial com qualidade.
No plano internacional, a Bauhaus de Dessau (Imagem 81) virá a ser o
paradigma da “escola moderna”, reinventando o conceito de escola através de
116

Arquitecto e designer alemão considerado um dos arquitectos mais influentes da Alemanha
e um dos fundadores da Werkbund. Em 1922 Foi nomeado director da Escola de Arquitectura
de Viena.
117

Arquitecto alemão, é uma das maiores referências da arquitectura do século XX, tendo sido
fundador da Bauhaus da qual veio a ser director, escola que foi um marco no design,
arquitectura e arte moderna. Tendo iniciado a sua carreira na Alemanha, mas após a
ascensão do nazismo na década , emigrou para os Estados Unidos da América e lá
desenvolveu a maior parte de sua obra tendo sido director do curso de arquitectura da
Universidade de Harvard.
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um programa inovador para uma nova cultura de ensino, um espaço de
formação teórica e prática ligando a indústria ao artesanato.
No projecto para o edifício da Bauhaus em Dessau na Alemanha
(Imagem 81), traduzirá toda a sua teoria voltada para limpeza espacial e
ornamental e utilização de materiais industrializados e pré-fabricados na
construção. O princípio arquitectónico adoptado definiu a função de cada bloco,
além de utilizar a fachada totalmente de vidro, que já havia utilizado no projecto
que fez com Adolf Meyer (1881-1921)118 para a Fábrica Fagus (Imagem 30) de
1911.
A arquitectura racionalista de Gropius, pujante de racionalidade e dotada
de grande liberdade compositiva na articulação dos volumes, explora a
linguagem obtida pelas transparências quebrando fisicamente a tradicional
relação entre interior e exterior.

Mies van Der Rohe, através de sua obra concreta, apresenta influências
como o Expressionismo, o Construtivismo russo - construções escultóricas e
eficientes, usando materiais industriais modernos - e o Grupo holandês De Stijl
e defende a sua interpretação, patente na sua obra, dos aforismos, de sua
autoria, less is more (menos é mais) e God is in the details (Deus está nos
pormenores), ou seja, quanto menos ornamentada e complexa a obra, melhor
será a sua apreensão por parte do observador e melhor sua utilização.
Seus primeiros projectos voltados para estes conceitos mostram plantas
totalmente racionalizadas, onde os espaços são livres e definidos por mobiliário
ou divisórias, como se pode observar na Casa Frasworth. Na sua vasta e
coerente obra, além de adoptar estrutura metálica e sistema de pilar, viga e laje
como cobertura recorre aos materiais produzidos industrialmente, defendendo

118

Arquitecto formado na Escola de Arte de Düsseldorf e professor da Bauhaus entre 1919 e
1925, onde era reconhecido como um dos elementos mais importantes da vanguarda do
Movimento Moderno. As suas obras mais conhecidas, tiveram co-autoria de Walter Gropius,
com quem colaborou.
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a pré-fabricação de peças, como se constata no projecto para o Pavilhão
Alemão para a Exposição de Barcelona em1929.

Frank Lloyd Wright, com uma concepção estética mais historicista e com
a preocupação em contextualizar a natureza, a paisagem local e a luz natural,
como parte integrante do projecto, recorre às formas orgânicas e materiais
locais, actuando de forma a produzir arquitectura que utilizasse novos estudos
e técnicas de construção, como a adopção de grandes balanços.
As suas primeiras obras a apresentarem o sistema de planta livre, ou
seja, a estrutura é livre das paredes, permitindo múltiplas opções de divisões
internas e executados entre 1900 e 1917 são conhecidos como Prairie Houses,
assim

denominadas

porque

sua

implantação e conformação inserem a
paisagem

ao

funcionando

redor

de

como

complementares.

Chicago,
elementos

Estas

casas

organizavam-se através de uma estrutura
horizontai,

de

pequena

altura,

com

telhados inclinados, saliências e terraços,
utilizando-se materiais rústicos.
A maneira como Wright organizava

Imagem 31
Casa Stein
Paris- 1926-1927
Arqto.Le Corbusier
Fonte: Luís Manuel Pereira

o espaço interior nos edifícios residenciais e públicos é uma das características
únicas de seu estilo, visível e reconhecível na escolha dos materiais estruturais
e de acabamento bem como na disposição das aberturas, apresentando um
conjunto de silhueta simples e limpa.

Le Corbusier, um dos principais representantes da arquitectura e do
urbanismo modernos, deixou grandes contribuições, tanto por meio de seus
estudos da história da arquitectura como baseado na pesquisa que realizou
envolvendo uma nova forma de vera forma arquitectónica baseado nas
necessidades humanas -estudos das proporções métricas - revolucionou a
cultura arquitectónica do mundo inteiro.
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A sua influência estendeu-se principalmente ao urbanismo, sendo
introdutor

do

planeamento

urbano

a

considerar

o

automóvel

e

as

transformações a que este elemento introduziria no conceito da cidade do
futuro.
Essa cidade, deveria consistir em grandes blocos de apartamentos
assentes em “pilotis”, em que o terreno fluiria debaixo da massa construída.
Além de introduzir os seus princípios no Movimento Moderno, por recorrer a
processos conceptuais inovadores, dos quais se destacam, a cobertura plana
em terraço, permitindo uma utilização deste espaço, grandes vãos horizontais
nas fachadas, conseguindo maior entrada de luz natural, Le Corbusier
proporcionaria uma leitura fluida, permitindo um “percurso arquitectónico”.
Para ele, todos os edifícios deviam ser brancos, criticando a utilização artificial
da ornamentação.
Estes princípios que surgiram neste período e a ideia de produzir uma
arquitectura e um urbanismo racional e funcional geraram diversos encontros,
os CIAMs, que possibilitaram a elaboração da Carta de Atenas em 1933.
A partir dos anos vinte, Le Corbusier desenvolveu diversos estudos de
reflexão teórica cujo objectivo era racionalizar os espaços urbanos em que a
cidade deveria projectar-se, segundo a necessidade absoluta da organização e
a relação articulada entre áreas residenciais, áreas de trabalho e vias de
comunicação. Temendo a extensão das cidades, propunha a construção em
altura, dando origem a cidades-jardim. Estas iriam permitir a utilização de áreas
comuns mantendo, contudo, contudo, uma grande independência e intimidade
para cada família.
Estes princípios foram, pela primeira vez, apresentados na Exposição
Internacional de Paris em 1937, como o estudo da unidade de habitação. Estas
teorias vieram ser postas em prática, em 1937, com a construção da unidade
de habitação em Marselha.
As transformações no mundo da arquitectura do século XX têm origem
fundamentalmente nos progressos técnicos e de aperfeiçoamento dos sistemas
aplicados aos materiais de construção. A afirmação feita por Le Corbusier em
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1923, que "a casa é uma máquina de habitar",119 define fundamentalmente
que, mais do que princípios estéticos, esta deveria ser munida dos sistemas
construtivos

modernos,

assumidos

como

complementos

e

portanto

protagonistas de uma nova estética. A propósito do trabalho de engenheiros e
arquitectos, Le Corbusier (1923, p. 149). faz referência quanto ao perfil
profissional quando afirma: “ (…) operando a partir do cálculo, os engenheiros
usam as formas geométricas, satisfazendo os nossos olhos pela geometria e o
nosso espírito pela matemática; as suas obras estão no caminho da grande
arte (…). A harmonia está nas obras que saem do atelier ou da fábrica. Não é
Arte, não é a Sixtina, nem o Eréction; são as obras quotidianas de todo o
universo que trabalha com consciência, inteligência, precisão, com imaginação,
audácia e rigor.”

No universo da construção, os valores artísticos da arquitectura eram
confrontados com as possibilidades e eficácia dos novos materiais, sendo o
betão armado, um dos elementos principais da revolução tecnológica, é um dos
factores específicos do ciclo modernista, devido à suas possibilidades
estruturais e plásticas.
Recorrendo ao novo material na execução das suas obras, a partir do
princípio do século XX, Auguste Perret (1874-1954)120 inicia os fundamentos
doutrinários da estética específica do betão armado, originado o debate que vai
romper com os sistemas oitocentistas.
O betão armado, como integrante de um novo sistema construtivo,
começa assim a ser utilizado pelos arquitectos, sendo-lhe reconhecido um
valor cultural, assumindo um papel de relevo na nova gramática da linguagem
plástica, que os modernistas perseguiam.
A utilização deste material, pela sua capacidade de ser um elemento
modelador da forma, permitia a construção de coberturas em terraço, grandes
119

Cto. Le Corbusier.

120

Arquitecto francês, nascido na Bélgica, estudou arquitectura na Escola de Belas-Artes de
Paris. Um dos seus primeiros projectos importantes foi o edifício de habitações na Rue Franklin
em Paris, de 1903, projecto pioneiro no uso de estrutura porticada em betão armado, técnica
que viria repetir em muitas das suas obras.
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e variados vãos com extensos envidraçados, e consequentemente pelos
volumes cúbicos e puros.
Um dos grandes méritos da nova técnica de construção foi a supressão
da função da parede. Estas deixaram de ser o elemento de apoio, fazendo com
que o novo espaço de construção transferisse toda a carga da estrutura para o
elemento de aço e/ou betão. Assim, o papel das paredes torna-se restrito ao de
simples planos verticais como elemento de divisão.
O Aprimoramento técnico sistemático da construção em aço e betão, em
conjunto com a simplificação dos cálculos da tracção e compressão, reduzem
progressivamente a área ocupada pela estrutura, num resultado mais plástico.
Esta combinação leva naturalmente a um progressivo tratamento do vão, como
elemento físico de maiores dimensões, progressivamente mais amplas
aberturas das superfícies da parede ornadas por caixilhos de aço.
Como resultado directo da crescente preponderância dos vazios mais
sólidos, o vidro assume uma importância cada vez maior e mais estrutural. Da
mesma forma, o telhado plano substitui o telhado tradicional inclinado e de
várias “águas”, possibilitando transformar a parte superior numa área utilizável.
Sucintamente, pode dizer-se que a arquitectura moderna surgiu como
um reflexo do progresso da engenharia que, com a utilização do ferro e de
novos materiais e técnicas, permitiu novas possibilidades na construção,
colocando em causa as velhas fórmulas arquitectónicas usadas até aí. A
construção passou, então, a centrar-se na simplicidade das formas,
substituindo os complexos ornamentos que haviam formado o paradigma
arquitectónico durante grande parte do século XIX.
Sem objectivar uma tentativa de compreensão dos mecanismos culturais
próprios à sociedade industrializada tomada como modelo, conclui-se, assim,
que nos novos materiais de construção, essencialmente no betão armado, no
binómio racionalismo-simplicidade, estavam os requisitos da nova arquitectura.
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1.4. A cultura e a propaganda como meio de afirmação do regime

As crises e tensões vividas no mundo sobretudo nos anos vinte e trinta
puseram em causa na Europa o modelo de liberalismo económico vigente na
Europa. Os choques inflacionistas depauperaram, no pós-guerra, as frágeis
economias europeias, profundamente dependentes dos créditos americanos a
juntar à Depressão americana de 1929 tendo em conta que os americanos
estavam no centro das decisões económicas e, consequentemente haviam de
fatalmente influenciar o mundo e, por isso, quer os produtores de matériasprimas quer a Europa mergulharam também na miséria. Perante este
somatório de factos, a Europa questionou o liberalismo político e a democracia
parlamentar. As massas populares, afectadas pelo desemprego e seduzidas
pelo exemplo da Rússia bolchevista, agitaram-se revolucionariamente, indo ao
ponto de intimidar as classes dominantes.
Estas situações favoreceram a difusão rápida das ideologias fascistas
ou

fascizantes

na

Europa,

enveredando

portanto

por

uma

visão

simultaneamente anti-liberal e anti-socialista do que deveria ser a nação. Os
movimentos fascistas caracterizavam-se por uma visão corporativista e
totalitária, sujeitando os interesses individuais e colectivos ao bem da nação,
que era decidido e interpretado por um chefe de Estado dotado de um poder
quase absoluto de controlo e decisão.
Sentindo-se atraiçoadas, as classes médias dessas nações, perderam
a confiança no Poder que representava o Estado Burguês, pondo em causa o
liberalismo.
Os nacionalismos faziam-se sentir tanto mais exaltados e agressivos
pelas situações passadas quanto os respectivos povos, incluindo o de vítimas
da humilhação

internacional: neste caso

estavam particularmente os

derrotados da I Guerra, como a Alemanha ou, de um modo geral, aqueles que
se sentiram vencedores frustrados e incompletos, como a Itália.
Portugal não foi indiferente a estes factos. Muitos intelectuais,
desiludidos e pondo em causa o republicanismo, sentiam-se atraídos pelo ideal
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fascista. Já nos primeiros anos da República despontava, entre os intelectuais
e os jovens estudantes, uma corrente doutrinária: o Integralismo Lusitano121
que defendia o regresso à monarquia tradicional, anti-parlamentar. Os ideais
anti-burgueses,

anti-liberais,

anti-democráticos

e

anti-parlamentares

do

Integralismo foram adoptados por muitos, sobretudo activistas do Centro
Católico Português, como Salazar e Gonçalves Cerejeira (1888 -1977)122, dois
nomes que viriam a marcar Portugal por longas décadas.
Na análise de C.J.Friedrich (1901-1984) (1954, p. 52)123, os regimes
europeus da primeira metade do século XX, conduzidos por fenómenos
totalitários, têm em comum seis pontos concretos na maneira como exercem o
poder: “um partido único representante das massas, dirigido por um líder
carismático; uma ideologia oficial que reflecte a interpretação da realidade
nacional - a economia controlada pelo partido; o controlo dos meios de
comunicação das massas; o controlo das forças armadas e o controlo policial
por meio de um sistema específico”.
Apesar de ter nascido sob o signo da democarcia e do liberalismo,
estes movimentos políticos propuseram a omnipotência do Estado, pondo em
causa a liberdade e o individualismo, originando um Estado totalitário
identificado com o comunismo e com o facismo.

121

Doutrina política, veiculada através da Nação Portuguesa, um jornal conimbricense
publicado a partir de 8 de Abril de 1914, tendo como doutrinário, António Sardinha que
defendia o retorno a um sistema político monárquico tradicional e nacionalista, antiparlamentar, logo anti-republicano, no qual o monarca assumiria o papel de chefe de Estado,
concentrando na sua pessoa as funções governativas, bem como a executiva. Essa doutrina
evoluiu através dos trabalhos dos seus defensores, entre os quais se destacam as cartilhas, e
através de actos públicos, como as conferências da Liga Naval Portuguesa de 1915, e da
edição do jornal A Monarquia, publicado a partir de 1917.
122

Diplomado em Teologia e em Ciências Histórico-Geográficas pela Universidade de Coimbra,
onde obteve o grau de doutor em Ciências Históricas, com a tese Clenardo e a Sociedade
Portuguesa do seu tempo. Foi o Patriarca que dirigiu a Igreja Católica Portuguesa durante o
Estado Novo, cujo objectivo era restaurar a condição que o Catolicismo perdera durante o
regime. Foi, nesse período, um dos principais apoiantes para a assinatura da Concordata com
a Santa Sé em 1940-Concordata entre a Santa Sé e Portugal, em 1940.
123

Cientista político que desenvolveu a sua actividade de investigação na Universidade de
Harvard. Foi também conselheiro político de diversas personalidades e de alguns governos
americanos.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

128

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

Segundo a definição, a palavra “fascismo” na sua forma etimológica
seria utilizada a partir da década de noventa do século XIX, tendo origem na
forma dos “fasci” –grupos radicais surgidos antes da Primeira Guerra Mundial.
Para Giovanni Amendola (1882-1926)124 (1976, p. 35), “o processo de
concentração de poder social nas mãos de um Governo controlado por um
indivíduo, pessoas que formam um grupo com aparência formal de partido
político, nada mais é que uma forma de totalitarismo”. Este termo foi o utilizado
para caracterizar o conceito de governo utilizado por Benito Mussolini.
Mais tarde, Stanislav Andreski (1919-2007)125, nas suas definições e
análises dos regimes totalitários, refere que o adjectivo “totalitário” é a forma
como são utilizados os instrumentos utilizados para impor o controlo do
governo sobre a totalidade da vida social.
Nestas definições está subjacente que a origem dos povos ascende
como componente essencial na constituição do indivíduo, é de tal forma
compreendida que passa a constituir uma nova religião em que todos os
homens se tornam iguais dentro da nação, já que a nacionalidade eleva todos
a um mesmo patamar de soberania.
Estes regimes e os seus defensores baseavam-se na recusa de
organizações

assentes

na

democracia,

em

sistemas

partidários

e

parlamentares, no livre mercado, pondo em causa o racionalismo e positivismo,
bases de orientação da burgusia do século XIX.

As doutrinas fascistas estabeleceram -se como regimes de
facto em diverssos países, apresentando, contudo, variações de

124

Político e jornalista italiano, licenciado em Filosofia, fez um percurso de vida sempre em
oposição ao fascismo em Itália. Foi Professor de filosofia teórica na Universidade de Pisa e
escreveu em diversos jornais, destacando uma colaboração assídua no Il Leonardo e no La
você.
125

Sociólogo polaco que desenvolveu vasto trabalho de investigação na área das ciências
sociais modernas, do qual resultou uma vasta obra escrita. Depois de conseguir sair da Polónia
após a ocupação alemã, radicou-se em Inglaterra onde exerceu a docência em Sociologia na
Universidade de Reading.
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acordo com as especificidades de cada país, matizando a doutrina
inicial aos interesses de circunstância e aos grupos sociais a quem se
procurava agradar.
Face ao estado de desgaste do sistema liberal, a opção por sistemas
autoritários ganhou grande relevância nos países europeus mais periféricos,
como Portugal, onde a economia era frágil e o sistema liberal não estava
consolidado não podendo dessa maneira, responder aos desafios da crise
existente.
Vale a pena, contudo, fazer uma breve análise que não se pretende
exaustiva dos dois casos que servem de base a este estudo, Itália e Alemanha,
cujos conceitos influenciam e se aproximam da questão portuguesa,
salvaguardando as idiossincrasias e formulações distintas.
Em Itália, o movimento fascista de Mussolini fundado em 1919, como
uma associação nacionalista, o Fasci di Combattimento126 converte-se no
Partito Nazionale Fascista127. Sob a ameaça de uma “Marcha sobre Roma”, em
Outubro de 1922, Benito Mussolini obriga o rei Vittorio Emanuele (1869-1947) a
nomeá-lo Chefe do Executivo. O fascismo fica desde1925 implantado em
Itália.
O Estado totalitário fascista italiano é definido por uma oposição firme
ao liberalismo e à democracia parlamentar, opondo-se ao interesse colectivo,
ou seja, contra os direitos e vontades individuais, renegando a liberdade e
igualdade. Assim sendo, o regime parlamentar e a democracia pluralista, bem
como o socialismo marxista serão recusados.
O totalitarismo do Estado fascista é político, económico, social,
intelectual, sendo a verdade monopolizada pelo Estado que mobiliza a
propaganda.
126

Organização criada por Benito Mussolini em 1919, após o término da Primeira Guerra
Mundial, tendo sido o responsável pela reconstituição do Milan fasci - fusão de dois
movimentos: o grupo Internazionalista do rivoluzionaria do d'azione de Fasci e Rivoluzionaria
do d'azione do autonomi de Fasci - renomeado como Fasci Italiani di combattimento. Em
1921, o fascio seria transformado no Partito Nazionale Fascista.
127

O Partido Nacional Fascista foi o único partido político admitido na Itália entre 1928 e 1943,
após a emancipação das leis extraordinárias e dotando-se de um estatuto próprio . O partido é
dissolvido com a prisão de Benito Mussolini em 1943 e o consequente colapso do regime
fascista.
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Na Alemanha, depois de uma grave crise económica, que deixou o
país à beira da ruína, aproveitando-se dessa situação e jogando também
habilmente com o nacionalismo alemão ferido pelas humilhações do Tratado de
Versalhes128, Adolf Hitler (1889-1945)129, fundador do Partido NacionalSocialista em 1919130, vem a assumir os destinos do país em 1933, após as
eleições de 1932.
O Estado nacional-socialista também se definisse como um Estado
total, contudo, as relações entre a Nação e o Estado eram concebidas de um
modo diferente. Para o nacional-socialismo, a realidade fundamental era o
povo, entendendo-se por tal a raça alemã como realidade histórica e biológica
da qual emanava o Estado a quem competia o papel de unificar e expandir a
comunidade racial.

Embora em Portugal, Salazar tenha condenado o totalitarismo dos
Estados fascistas coevos por assumir uma feição violenta, dando ordem de
extinção em 1934 ao movimento nacional-socialista dos Camisas Azuis131,
128

O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz assinado pelos países europeus, após o final
da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Neste Tratado, a Alemanha assumiu a
responsabilidade pelo conflito mundial, comprometendo-se a cumprir uma série de exigências
políticas, económicas e militares. Estas exigências foram impostas à Alemanha pelas nações
vencedoras da Primeira Guerra, principalmente Inglaterra e França.
129

Líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido por
Partido Nazi, tornou-se chanceler da Alemanha. No período de 1939 a 1945 Hitler liderou a
Alemanha enquanto envolvida no maior conflito do século XX, a Segunda Guerra Mundial.
130

O Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP (Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores Alemães) foi um partido político levado ao poder na Alemanha por Adolf Hitler
em 1933. Após ter sido democraticamente eleito para liderar o governo alemão em 1933, o
partido estabeleceu o Terceiro Reich. O NSDAP foi a única força política na Alemanha Nazista
da queda da República de Weimar em 1933 até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945,
quando foi declarado ilegal.
131

O Movimento Nacional-Sindicalista ficou conhecido pela designação “camisas azuis”,
elemento do vestuário que usavam como uniforme completado com a utilização de uma
braçadeira com a Cruz de Cristo, seu símbolo máximo. Movimento de inspiração cristã e
influenciado pela Doutrina Social da Igreja e pelo personalismo cristão faziam comícios
uniformizados, durante os quais utilizavam a saudação romana tão em voga nas organizações
nacionalistas da época, conseguindo forte apoio no meio universitário. Fortemente sindicalista,
queria corporativizar a representação política em Portugal, opondo-se ao comunismo e ao
capitalismo,
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liderado por Rolão Preto (1893-1977),132 não deixou de ter um projecto
totalizante para a sociedade portuguesa que, apoiado num ideário conservador,
nacionalista, autoritário e corporativo, recorreu a processos e estruturas
político-institucionais característicos dos modelos fascistas, particularmente do
italiano.
Segundo Goffredo Adinolfi133, Salazar tinha como interesse prioritário
manter a estabilidade interna do regime, não permitindo concentrações de
poder no interior do Estado que dessem origem a contra-poderes que
pudessem surgir nos anos de afirmação do Estado Novo. Ao contrário dos
regimes alemão e italiano, cujo partido único é o protagonista, a União Nacional
(Imagem 3) vem a ser um mero aglutinador de notáveis que estavam à volta de
Salazar.
A sua dedicação à reconstrução nacional fê-la sem procurar o contacto
directo com o povo, evitando a mobilização e a osmose com as massas, tão
característicos dos regimes similares, vislumbrando nesse tipo de manifestação
um aportar de perigos de politização e consciencialização dessas mesmas
massas, o que viria ameaçar a estabilidade do regime.
No âmbito do Imperialismo Colonial, a doutrina do Estado Novo
compreendia na linguagem imperialista e nos conceitos associados o factor de
afirmação e sustentação do nacionalismo português. A hegemonia há tanto
perdida era um dos pretextos para a projecção de Portugal no contexto da

132

Francisco Rolão Preto foi um dos fundadores do Integralismo Lusitano e líder dos nacionalsindicalistas, sendo um dos mais activos membros da Junta Central de Integralismo Lusitano.
Com o movimento militar de 1926, começa a colaborar com Gomes da Costa, sendo o redactor
dos 12 pontos do documento distribuído em Braga. Em 1930 dirigiu com David Neto, e outros
Sidonistas, a Liga Nacional 28 de Maio, um grupo de origem universitária que se auto
proclamara defensora da Revolução Nacional, mas quando Rolão Preto lança publicamente o
Movimento Nacional-Sindicalista torna-se uma figura nacional, em Fevereiro de 1933.
133

Goffredo Adinolfi é actualmente investigador no Instituto Superior do Trabalho e da Empresa
(ISCTE). Licenciou-se em Ciência Politica na Universidade de Milão onde também fez o
doutoramento em História da Sociedade e das Instituições da Europa contemporânea com uma
tese sobre a propaganda e o consenso no Portugal salazarista. É autor do livro: Ai confini del
fascismo: Propaganda e consenso nel Portogallo salazarista (1932-1944). Os seus estudos
sobre os fascismos têm elegido como objecto de investigação a propaganda enquanto
instrumento para a conquista do poder e a consolidação dos respectivos regimes. Goffredo
Adinolfi concentra a sua atenção sobre este tema específico, avaliando a sua dimensão no
Portugal de Salazar durante a primeira década de vida do Estado Novo.
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conjuntura mundial e foi feito através da reestruturação política e unificação dos
territórios coloniais. O país deixava de estar confinado a uma parcela de terra
no continente europeu, para estar disperso por vários continentes, formando
um vasto território e demonstrando o seu papel civilizacional no mundo.
O seu nacionalismo elitista, adicionado ao seu conservadorismo foi
mais preponderante que o seu revolucionarismo que almejava a criação do
homem novo, através da modificação das mentalidades. O corporativismo e a
reforma da educação nacional foram os elementos mais importantes da
construção propagandística, sendo toda a acção governativa inspirada no
reformismo da doutrina social da Igreja e não no modelo económico fascista
como se poderia supor.
No ponto de vista de Renzo de Felice (1929-1996)134, descrito em
Breve História do Fascismo, mais do que uma política ou um programa, o
fascismo nada mais é que um mito construído em torno de princípios e de
símbolos que não se analisavam e muito menos se discutiam.
O totalitarismo fascista é formatado pela aversão à crítica e à
contestação sendo organizador e consagrador de dogmas consagrados pela
exaltação do fanatismo, contrário ao legado cultural racionalista ocidental.
Um Povo, um Império, um Chefe, compunham a tríade conceptual do
lema do nacional-socialismo. Nesta perspectiva o Chefe, representa o objecto
de homem excepcional a quem se deve seguir e prestar obediência cega,
transformando-o em símbolo do Estado, cujos desígnios configuravam uma
omnipotência.
Através de cenários grandiosos, o Duce ou o Fuhrer recorriam às
poses teatrais estudadas e aos discursos, apoiados em paradas compostas por
grupos uniformizados e estandartes, inflamando as massas tocadas por um
histerismo colectivo.

Ao longo dos tempos, a relação entre estética e política foi
determinante para a estruturação de inúmeras manifestações artísticas. Uma

134

Historiador italiano, especialista na área do fascismo.
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arte política ao serviço do poder político tem em si um valor hermenêutico 135,
que determina o processo de conhecimento e uma ordenação de aspectos
fenomenológicos, conforme símbolos que ela representa.
Mas é sobretudo na arte totalitária que a essa relação se apresenta de
maneira mais intensa e explícita, revelando-se como um instrumento desse
poder, devendo esta ser encarada nas suas dimensões políticas e formal. Esta
arte vem a ser utilizada como meio propagandístico, abarcando o conjunto de
vida social sendo dirigida às massas. Assume uma função dupla: em primeiro
lugar adula o regime existente, garante da ordem económica com a lisonja de
retratá-lo de acordo com os seus rasgos eternos ou seja de retratá-lo como
invencível; em segundo lugar, ordena tanto o produtor de tal arte como a seu
receptor, que se mostrem a si mesmos e que sejam incapazes de acções
reflexivas e independentes.
A arte, a política e o poder são fenómenos culturais e relacionados de
uma maneira muito estreita com o acontecimento social e com os diferentes
processos históricos que construíram o nosso mundo.
Perante cenários incertos, a actividade artística apresenta-se como
matéria verdadeira e útil para salvar os simbolismos e a credibilidade política.
De uma forma pragmática, a Arte teve na sua essência desde os
tempos mais remotos uma estreita relação com o Poder, tendo sempre
coexistido numa relação de bivalência de prestação de serviço comum, não
importando a sua tipificação, nem o papel assumido, intercalando o papel de
agente activo e /ou passivo.
Sem entrar na abordagem essencialista, tomemos por princípio a
relação pragmática da Arte com o Poder ou, para ser mais preciso das Artes
com os Poderes.
No que diz respeito às artes, pode-se mesmo, fazer-se uma hierarquia
dos seus possíveis poderes condicionados por situações políticas e
económicas precisas. É um facto que num país cujo regime político seja o de
uma ditadura, o teatro, a literatura, as artes plásticas e a arquitectura tendem a
135

É por conta da estrutura hermenêutica humana que decorre a consciência onde o ser
humano constrói para si representações desse mundo, com as quais interage, e nas quais vive.
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ter uma intervenção de natureza política capaz de interferir na tomada da
consciência do mundo e na consciência política de algumas pessoas. Do
mesmo modo, a resposta dos mesmos regimes pode ser a da criação de obras
com uma intenção estritamente utilitária, propagandística. Já numa situação de
regime democrático e economia capitalista, mais ou menos liberal, a hierarquia
do poder das artes será outra, determinada necessariamente pelo facto de
constituir um instrumento e mais-valia de mercado com as artes plásticas,
arquitectura, ópera no topo desta hierarquia. A questão do poder das artes
pode, pois, sobretudo traduzir-se pela sua valia financeira em co-relação com a
mais-valia de prestígio político e mediático, não existindo um sem o outro, e a
possibilidade de criar uma situação em que o mundo da economia real e
material tem um equivalente directo na imaterialidade ou na volubilidade do
valor simbólico e mediático, uma vez mais - um não existe sem o outro - dos
objectos em causa.

Não se pretende fazer aqui uma descrição histórica da relação
Arte/Poder, mas vale a pena referenciar, contudo, a especificidade da época
medieval em que os artistas e operários serviam um desígnio superior,
reproduzido ao longo do tempo, embora com as vicissitudes próprias de cada
época. Para Georges Duby (1919 - 1996)136 (1979, p.19), “aquilo a que
chamamos arte não tinha outra função senão a de oferecer a Deus as riquezas
do mundo visível, permitir ao homem, por meio desses dons, apaziguar a
cólera do Todo - poderoso e conciliar os seus favores”.
O poder é, antes de mais, uma relação e não é transitivo, como
acontece com bens ou atributos, e entendimento de Erhard Friedberg (1942-

136

Historiador francês, especialista na Idade Média membro da Academia Francesa deu início
à sua carreira universitária em Lyon, no ano de 1949 e posteriormente foi professor do Collège
de France entre os anos de 1970 e 1992. Foi um especialista em história medieval, tendo
publicado um vasto número de livros e coordenou colecções importantes como a História da
vida privada.
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…)137 (1995, p. 120), “o poder pode e deve ser definido como a capacidade de
um actor estruturar processos de troca mais ou menos duráveis a seu favor,
explorando os constrangimentos e oportunidades da situação para impor os
termos de troca favoráveis aos seus interesses. É uma troca negociada de
comportamentos estruturada de tal sorte que todos os participantes dela
retiram qualquer coisa, permitindo ao mesmo tempo que alguns (ou alguns)
dela retirem mais do que os outros”.
O poder está baseado na escassez de certos recursos sociais; neste
caso de recursos simbólicos, especialmente do acesso preferencial ao discurso
público. Algumas elites simbólicas detêm esse acesso, controlando assim os
discursos políticos, legais, educativos e artísticos. O controlo não é exercido
por cada elite exclusivamente sobre o seu domínio, exercendo-o também sobre
as outras partes.
A legitimidade do poder radica em que se estipulem e cumpram as
normas sociais, políticas ou éticas aceitadas por todos. Para entendermos e
formalizarmos e ainda perceber a essência daquilo que se pretende interpretar
no âmbito da cultura e o seu processo construtor, tendo como base os
princípios totalitaristas, é necessário definir o conceito que esta na base
destes mandamentos.
A subordinação dos indivíduos ao interesse do Estado, assentando
numa prática política específica, determinando uma ideologia, define o
Totalitarismo.

137

Sociólogo francês nascido na Áustria, dirigiu o Centro de Sociologia das Organizações tendo
escrito, A análise sociológica das organizações trata da sociologia das organizações , e O
Poder e a Regra, trata da sociologia da acção organizada.
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Para Karl Mannheim (1893- 1947)138, o conhecimento histórico-político
produz um tipo de pensamento muito peculiar, que não é teoria puramente
objectiva, contudo, encerra uma real percepção das coisas. Trata-se, assim, de
um conhecimento sempre parcial, que vê as coisas a partir de certa
perspectiva, isto é, um conhecimento que surge em associação com interesses
colectivos de um grupo, desenvolvendo-se em estreito contacto com eles, mas
que, apesar disso, oferece uma visão de realidade, tal como pode ser
observada de um ângulo concreto. Para Mannheim (1960, p. 207) a obra de
arte, é apresentada como “um produto histórico e portanto como possível
objecto de investigação científica, diz-nos algo por si, de modo que o que
enuncia nunca pode ser esgotado pelo conceito”. Esta afirmação reflecte-se
também na experiência da História, onde o ideal de objectividade da
investigação é apenas uma vertente e, mesmo como vertente, tem um papel
secundário na questão em causa.
O que caracteriza realmente a experiência histórica é encontrarmo-nos
num facto sem saber como isso aconteceu e, somente após reflexão, darmos
conta do que sucedeu realmente. Nesse sentido, a História deve cada vez de
novo ser reescrita a partir de cada presente.
A Arte assume em si um conjunto de “poderes” muitas vezes
condicionados por situações políticas e económicas precisas, sendo indistinto o
regime em causa que procura tirar partido das várias expressões do poder
artístico sejam elas, semiológicas, estéticas, éticas e políticas.
O poder artístico tem a capacidade de representar, transcender e agir
sobre os imaginários de uma sociedade e, como conhecedoras desta verdade,
as ideologias sempre o utilizaram como propaganda de afirmação. Outra
verdade absoluta é o facto de que nos países cujos regimes sejam de ditadura,

138

Sociólogo nascido na Hungria, iniciou seus estudos de filosofia e sociologia em Budapeste
participando de um grupo de estudos coordenado por Georg Lukács. Estudou também em
Berlim e em Paris. Em Heidelberg, foi aluno do sociólogo Alfred Weber, irmão de Max Weber.
Foi professor extraordinário de sociologia em Frankfurt a partir de 1934. Em 1935, com a
ascensão do nazismo Mannheim deixou a Alemanha para tornar-se professor da London
School of Economics.
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de esquerda ou direita, as artes em geral são objecto de uma intervenção de
natureza política, com capacidade de interferência naquilo que se pretende que
seja a consciência política.
Por isso, estes regimes idealizam obras com a intenção estritamente
utilitária e propagandística, em que o poder das artes estabelece uma corelação do prestígio político e mediático, sendo imperativo a materialidade do
valor simbólico.
A partir das linhas orientadoras definidoras do “gosto” por parte do
poder político, por meio de vontades e orientação, os artistas servem o poder a
partir da criação de obras que façam a exaltação desse gosto. Poder-se-á dizer
que esta prática remonta o mecenato cultural existente no Renascimento, em
que o poder do artista comparado com o mecenas era diminuto.
Na perspectiva de Michel Foucault (1990, p. 138), “o governo dos
homens pelos homens, baseia-se numa forma de racionalidade e não na
violência instrumental. Portanto para os que resistem ou se rebelam contra
uma forma de poder é necessário por em papel de juízo a forma de
racionalidade existente. Como se racionalizam tais relações de poder? Propor
esta pergunta é a única forma disponível para evitar que outras instituições
com os mesmos objectivos e os mesmos efeitos ocupem o lugar daquelas
contra as quais se gere a rebelião”. Assim, não há dúvida que existe uma
estética formal pretendida pelos regimes políticos, sobretudo nos regimes
totalitários, o que pode ser posto em causa, pois esses regimes condicionam
deliberadamente a sua mensagem que tal como a estética hitleriana, 139 visava
a supremacia dos objectivos políticos, representada através da ordem expressa
em signos visíveis, impondo os superiores valores do Estado. Esses valores
exercidos em nome de uma ideologia são os que dão origem à arte totalitária,
não sendo, portanto esta, o simples resultado de uma mera imposição feita aos
artistas pelos políticos. Para Nuno Rosmaninho (1964-…) (2006, p.9), “quanto
maior é a supremacia dos objectivos propagandísticos e mais apertado o
controle exercido pelo Estado, mais totalitária é a expressão artística”.
139

A arte foi vista pelo nazismo como veículo para uma rápida propaganda o que culminou na
afirmação da infalibilidade estética de Hitler.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

138

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

Invariavelmente o poder totalitário recusa as vanguardas, optando pela
adopção de um classicismo monumental na arquitectura e um academismo na
pintura e na escultura. Já no século XVIII, a redescoberta da antiguidade
clássica criou um modelo de beleza que perdurou entre as elites cultas como
referencial de gosto.
Os regimes tratam de “mitificar” o mundo ao serviço da sua causa. O
caso do fascismo italiano associou o renascimento fascista às velhas glórias
da Roma Imperial e Hitler buscou as raízes do seu regime à antiga aristocracia
racial ariana. Ambos buscavam uma regeneração da pátria em decadência.
Para reforçar esta análise basta referir, George L. Mosse (1918- 1999)140
(1997, p. 4), a estética do fascismo “enquadra-se como uma religião cívica,
como uma fé não tradicional” que faz recurso de símbolos com uma “liturgia
própria, para dar vida à sua crença”.
O fascismo e o nazismo forjaram-se como doutrinas políticas nos anos
do apogeu das vanguardas artísticas. Em 1909, apareceu o manifesto futurista
de Marinetti141. No entanto, o pacto com o futurismo veio a permitir a
experimentação e o debate artístico em Itália ao contrário da Alemanha 142 que
o rejeitou.
Os regimes totalitários instrumentalizaram as práticas estéticas ao
serviço das suas ideologias e geraram uma propaganda totalitária e
envolvente, utilizando slogans repetidos, veiculados através de cartazes, livros,
filmes, que eram o meio de chegar às massas, exercendo de uma forma
doutrinária uma pedagogia infalível para os objectivos pretendidos. Se a arte
em geral tem o triplo poder de representar, transcender e agir sobre os
140

Georges L. Mosse nasceu na Alemanha, sendo obrigado a emigrar em 1933 para Inglaterra
onde estudou. Em 1939 volta a emigrar indo para os Estados Unidos da América onde
leccionou em Harvard. Considerado um dos melhores especialistas da história do fascismo,
desenvolveu toda uma investigação sobre o nacionalismo, o racismo e ainda sobre a
coreografia política dos movimentos, introduzindo o problema do nacionalismo emergente das
“massas”.
141

Publicado no jornal francês Le Figaro em 20 de Fevereiro de 1909, este manifesto
proclamava a ruptura com o passado e a identificação do homem com a máquina, a velocidade
e o dinamismo do novo século.
142

O episódio em que Hitler se nega a entrar na sala de obras futuristas da Exposição de Arte
Italiana em1937 realizada em Berlim, é um exemplo concreto dessa atitude.
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imaginários e a sociedade que a consome, a arquitectura pelo seu carácter
expositivo privilegia a comunicação imediata e, por isso, meio eficaz na relação
entre poder e cidadãos. Sabendo dessa capacidade simbólica, a arquitectura é
utilizada pelos poderes de forma inteligente como meio instrumental.
O poder tanto se representava através de edifícios públicos e do
planeamento urbano, como através de grandes
empreendimentos técnicos que, no caso de
Portugal e Itália, foram as grandes obras
construídas pelo seu território que dotaram
esses países de redes de infra-estruturas, que
reflectiam as necessidades e as esperanças
dessas sociedades.

Na Alemanha o expressionismo era visto
como uma arte genuinamente nórdica e alemã
oposta ao classicismo e que rompia com a

Imagem 32

cultura académica, conformista e conservadora

Plano para Berlim
– 1936
Arqto. Albert Speer
Fonte:
http://www.google.com/search

da burguesia. Esta atitude manifesta-se com a
realização

da

exposição

de

arte

alemã,

organizada pela União de Estudantes Nacionalsocialistas, cuja finalidade era converter o expressionismo como arte oficial.
No livro Mein Kampf (A Minha Luta)143, considerado a “bíblia” do
nacional-socialismo, Hitler já referia a necessidade de contrariar a evolução do
conceptualismo futurista e cubista.
A lógica nacional-socialista estava bem clara. A arte moderna era
considerada um produto de moda passageira. A retirada dos museus de
diversos quadros de Vincent Van Gogh (1853-1890), Paul Gauguin (18481903), Oskar Kokoschka (1886- 1980), George Grosz (1893-1959), Henri
Matisse (1869-1954) e Pablo Picasso (1881-1973) – mais de seis mil e

143

Obra em dois volumes, sendo o primeiro volume escrito quando Hitler estava na prisão e
editado em 1925 e o segundo, escrito por Hitler fora da prisão e editado em 1926, acabou por
se tornar num um guia ideológico e de acção.
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quinhentos – quando Hitler alcançou o poder, deveu-se ao facto de ser
adjectivada de arte degenerada.
A aspiração a uma arte eterna que exercesse um antagonismo às
vanguardas cosmopolitas desembocou no academismo, legitimada pela
perenidade da arte clássica grega, que reflectia os valores racial-nacionalpopular.
A opção foi o estímulo colectivo e
disciplinado através da espectacularidade
colossal e sentimentalismo académico.
A estética era para o NacionalSocialismo, um dos pontos fulcrais da sua
política de reorganização do mundo, perante
a decadência da sociedade ocidental, onde
o plano étnico e o plano ideológico eram os

Imagem 33
Edificio do Reichsbank – 1934
Berlim- Alemanha
Arqto. Heinrich Wolff

dois alvos a necessitar de uma revisão de
valores. A pretensa supremacia da nação

Fonte:http://www.google.com/search

alemã na humanidade necessitava de uma
purificação e higienização e embelezamento, em que a arte moderna das
vanguardas modernas.
Hitler dedicou especial atenção aos elementos visuais da sua
propaganda partidarista, a começar pela escolha das cores da bandeira,
baseadas nas cores: o vermelho a ideia social do movimento; o branco, a ideia
nacionalista e o preto da suástica, a missão de lutar pela vitória do homem
ariano e, ao mesmo tempo pelo triunfo do trabalho produtivo. Essas eram
também as cores da bandeira do império alemão.
Josef

Goebbels

(1897-1945)144

e

Albert

Speer,

desde

1933

contribuíram eficazmente para a encenação espectacular dirigida às massas, o

144

Ministro do Povo e da Propaganda de Adolf Hitler, foi uma figura chave do regime,
conhecido por seus dotes retóricos. Era um dos líderes políticos nazis mais destacados e teve
uma posição correspondentemente importante entre estes. Durante a permanência no cargo,
exerceu severo controlo sobre as instituições educacionais e os meios de comunicação.
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primeiro na propaganda e o segundo e executar os espaços onde eram
realizados os comícios.
A monumentalidade proposta pela escala exagerada traduzia o fascínio
pela tentação do inusual. A escala anti-humana que gera espaços de massa,
potencializados por bandeiras, luzes e sons
somado à teatralização das grandes paradas,
dos

intermináveis

discursos,

das

grandes

paradas tem um só propósito: de transformar o
sujeito individual num grande corpo de iguais,
ou seja deixa de haver cidadão para existir
nação.
O urbanismo pela grande escala de
suas ruas e avenidas muitas vezes com
noventa metros de largura, formulando grandes

Imagem 34
Projecto para a Universidade do
Partido Nazi
Berlin -1932
Arqto. Hermann Giesler
Fonte:
http://www.google.com/search

eixos monumentais, e a arquitectura pela
grande escala dos seus edifícios, têm um importante papel nessa encenação.
A grandiosidade pretendida por Hitler passava pela sua fixação pela
Antiguidade em que a não perecibilidade da Nação, estaria associada à síntese
de Atenas, Esparta e Roma.
Embora se pretendesse uma revisita ao classicismo para a arquitectura
da nova Alemanha, a pretensão de construir um império que durasse mil anos,
para se inscrever na eternidade, tinha como base a cultura egípcia. Segundo
Christian Norberg-Schulz (1926 – 2000) 145 (1999, p. 22) (…) “O objetivo básico
da cultura egípcia era proteger essa totalidade experimentada e desejada
contra as mudanças. A mudança é uma função do tempo e daí a necessidade

145

Arquitecto norueguês, estuda arquitectura no Instituto Politécnico de Zurique, com mestres
como Siegfried Giedion tendo sido diplomado em 1949 e retorna a seu país. Em 1950, junto
com outros arquitectos entre os quais o dinamarquês Jorn Utzon, fundam o Grupo de
arquitectos projectistas de Oslo, Noruega, um ramo norueguês dos CIAM. Internacionalmente é
conhecido pelos seus livros sobre história da arquitectura, em particular, sobre a arquitectura
clássica italiana, o barroco e pelas diversas obras teóricas. Quanto à sua obra teórica, são
constantes as preocupações analíticas e psicológicas debruçando-se sobre a questão da
fenomenología do lugar, aproximando-se do pensamento de Martin Heidegger.
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de interpretar o tempo como um ritmo eterno dentro de uma ordem
basicamente estática.”
A grandiosidade da arquitectura egípcia

estava representada pelas

pirâmides, cuja presença tinha ultrapassado os quatro mil anos, vincando
assim sua intemporalidade. Esse simbolismo retrata a grandiosidade de uma
cultura e de um povo, tal como Hitler pretendia para a nação alemã - que o seu
povo se eternizasse no tempo.
Speer, no projecto urbano para o grande Plano para Berlim (Imagem
32) de 1936, vai basear-se no urbanismo da cidade romana, em que os
principais eixos e os edificios públicos organizavam a cidade, o que siginifica
que as preconizadas referência à arquitectura grega, seriam só na
aproximação indelével ao estilo.
O estilo das novas construções interpretam os arquétipos da
construção clássica, reiventando-os e propositadamente dando assim uma
nova originalidade à arquitectura que
simbolizaria a performance de um novo
povo alemão.

Em

Itália,

comportamento

o

proposto

modelo

de

para

os

militantes fascistas era também proposto

Imagem 35

para toda a sociedade. Ao adoptar os

Casa do Fascio –
Como -1929
Arqto. G. Terragni
Fonte: Giuseppe Terragni- Opera
completa- Electa- Milano, 1996

símbolos e ritos romanos, com destaque
para “fascio littorio”146, a saudação com a
mão estendida e a marcha cadenciada,

traduziu-se numa especificidade fascista tornando-se, ao mesmo tempo, uma
146

O termo refere-se a um símbolo de origem etrusca. O fasces lictoriae era na Roma antiga,
um símbolo do poder e autoridade. Trata-se de um feixe cilíndrico de varas de bétula branca e
simbolizava o poder de punir, amarradas por correias vermelhas símbolo de soberania e união.
Modernamente, foi incorporado pelo regime fascista na Itália. No final do século XIX, os fasci
eram grupos políticos e paramilitares que constituíram a base do movimento fascista.
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singularidade do Estado italiano. Além disso o Estado fascista recorreria à
romanidade, pela primeira vez na história da nação italiana, acompanhado
pelos meios de comunicação. Esta conjugação viria suscitar um grande
entusiasmo e interesse na opinião pública italiana e no exterior.
O recurso à utilização da severidade imperial romana do poder colonial
repetia

os

tons

tradicionais

da

política

exterior

liberal,

no

entanto,

absolutamente nova na adopção da romanidade como modelo global, válido
como estilo de vida para um partido, para os exércitos, para a sociedade civil.
Após a conquista da Etiópia, entre tantas celebrações, organiza-se a
exposição Mostra da romanidade de Augusto147, vitrina extraordinária da Roma
antiga e do culto fascista da romanidade. Nesta mostra, os visitantes
deparavam-se com os usos, costumes, técnicas, cultura do mundo romano, em
conjunto com os valores antigos que a Itália fascista tornara actuais.
Contemporaneamente é reinaugurada a Mostra da Revolução Fascista148
aberta em 1932 para celebrar os dez anos do regime e que até 1934 registara
cerca de quatro milhões de visitantes, entre italianos e estrangeiros. Assim,
abria-se ao público a oportunidade de admirar os monumentos restaurados, e
de se extasiar com os novos cenários romanos abertos pelo regime.
Baseado no contexto histórico verifica-se a coexistência da arquitectura
fascista com a arquitectura racionalista, facto que pode ser explicado pela
interacção existente entre algumas vanguardas políticas e vanguardas
artísticas e pelo sincretismo válido tanto para o fascismo como para o
racionalismo italianos e até a crença dos dois, no mito da palingenesia
(renascimento), enquanto processo de renascimento e regeneração.
Desde a criação do movimento racionalista de 1926 a 1942, os debates
sobre a forma moderna ou tradicional inflamaram mais os arquitectos e eram
147

Exposição feita para celebrar o segundo milénio de Augusto, contudo não passou da
exaltação de Augusto/Mussolini numa analogia entre a política do Duce e a do primeiro
imperador romano em que ambos pacificaram a Itália pondo fim a uma grave crise social e
política, expurgaram o Senado, redimensionaram as assembleias populares, promoveram o
crescimento demográfico, defenderam a moralidade e a família, relançaram a agricultura,
transformaram a milícia de partido em milícia nacional, valorizaram a religião dos
antepassados.
148

Inaugurada inicialmente em 1932, a Mostra da revolução fascista, tornou-se objecto de uma
peregrinação imponente, que pelas suas dimensões tinha poucos concorrentes na história da
capital italiana.
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considerados irrelevantes por Mussolini, desde que
não ameaçassem a sua hegemonia política.
A

disputa

pela

hegemonia

na

representação do regime deu-se entre os diversos
grupos de arquitectos. Estranhamente Pietro Maria
Bardi (1900-1999), um racionalista convicto, faz em
1931 uma petição a Mussolini pela arquitectura
como arte de Estado. Esta petição referia que os
jovens arquitectos pertencendo ao Movimento
italiano de Arquitectura Racional

149

deveriam ser os

Imagem 36

representantes legítimos do espírito modernizador

Palácio da Civilità- EURRoma-1942
Arqto.Giovanni Guerrini

fascista e não os profissionais consolidados.

Fonte: Luís Manuel Pereira

Até 1936, Mussolini nunca se definiu por
uma tendência arquitectónica específica, que, sob o seu aval, representasse o
regime150. A grande mudança dá-se pela influência de Marcelo Piacentini
(1881-1960)151 nos mais altos círculos do regime. Quando resolveu adoptar um
estilo oficial, não optou pelo racionalismo e sim pelo classicismo de Piacentini.
Este facto advém da coerência com o poder interno à corporação dos
arquitectos e pela declaração do Império após a invasão da Etiópia. O conceito

149

Movimento Italiano Architettura Razionale ( M.I.A.R.), nova denominação dada em 1930 ao
Grupo 7 que muda de forma e lugar, ao qual aderem uns 50 arquitectos provenientes das
diferentes regiões do país. Em 1931 o M.I.A.R. organiza a II Exposição de Arquitectura
Racional de Roma, ficando claro que as obras racionalistas são demasiado revolucionárias, e
não se adaptam adequadamente a um regime autoritário. A polémica que se gera neste
contexto, traduz-se num conflito entre o "espírito novo" e a tradição, ou seja entre o classicismo
e o funcionalismo, provocando várias renúncias ao M.I.A.R. A tal ponto chega o conflito
acabando por se dissolver o movimento.
150

O único episódio que se conhece foi a sua defesa pública da obra da estação ferroviária de
Florença, que tinha sido utilizada como pretexto para criticas a Mussolini no Parlamento.
151

Arquitecto e urbanista italiano, trabalhou intensamente em toda a Itália mas foi
particularmente em Roma, durante o Fascismo, que realizou obras de maior relevância, sendo
o responsável por inúmeros edifícios e intervenções urbanísticas, as quais consolidaram sua
imagem de architetto del regime e marcaram significativamente o aspecto da cidade. As mais
ambiciosas realizações de Piacentini foram a concepção Cidade Universitária de Roma em
1932 e, por designação expressa do próprio Benito Mussolini, em 1938, a coordenação do
projecto da famosa E42, a Exposição Universal de Roma que deveria acontecer em 1942.
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de Império deveria estar suportado a um estilo que remetesse à grandeza do
Império Romano.
Foi assim encerrado o período de coexistência onde Piacentini exerceu
o papel arbitral no meio profissional. Através do poder que detinha, manipulou
a distribuição dos projectos oficiais entre as diversas correntes arquitectónicas,
aliando o vanguardismo dos racionalistas aos seus intentos, demarcando um
campo para aqueles que apoiassem a sua liderança na modernização da
arquitectura italiana.
Assim sendo, a figuração tradicional cujo maior atributo era uma
monumentalidade de inspiração clássica seriam os conceitos a considerar a
partir desse momento.
Embora não tomasse partido
pelas

tendências

referenciado

atrás,

como

foi

sabe-se

que

Mussolini não se limitou a formular
uma política de directrizes gerais para
o renascimento da capital. Teve a
preocupação de orientar e discutir os
grandes projectos, recorrendo ao seu
poder de decisão, reivindicando assim
o mérito de ser o ideólogo da nova

Imagem 37
Palacio dos Congressos- EUR- Roma-1942
Arqto.Adalberto Libera
Fonte: Luís Manuel Pereira

imagem da cidade.
Com a intenção de transformar Roma e lhe dar uma face fascista,
tendo como ponto de partida a ideia de que o governo de Mussolini descendia
historicamente da Roma Imperial, do poder dos Cesares, inicia-se um grande
plano urbano, segundo os conceitos de Georges-Eugène Haussmann (18091891)152, que previa o rasgamento de grandes avenidas, ligando os diversos
monumentos históricos, através de eixos visuais. Um dos autores desse mega
projectos foi Piacentini que, seguindo as premissas imperiais de Mussolini,
152

Haussmann foi o responsável pelo planeamento urbano dos Arrondissements e pela criação
dos famosos Boulevards que mudaram o visual de Paris, entre os anos 1860 a 1870. Foi o
grande “transformador” de Paris, cuidando do planeamento da cidade, durante 17 anos, com a
colaboração dos melhores arquitectos e engenheiros de Paris. Haussmann planeou uma nova
cidade, melhorando os parques parisienses e criando outros.
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esventrou a cidade de forma imperativa, demolindo diverssos palácios
históricos para a abertura eixos. Por delinear uma imagem física e social da
Roma antiga, este projecto viria a ter uma grande importância na perpetuação
do fascismo. A Via do Império, conseguida pela demolição de todo um bairro
medieval, seria um caso exemplar. A sua construção apoiada nas ruínas dos
antigos foros imperiais e com uma abertura perspéctica sobre o Coliseu e uma
relação com a praça Veneza, constitui um marco de transformação da cidade
de Roma.
Essas obras seriam acompanhadas pela construção de edifícios de
arquitectura monumental que emulassem o império, seguindo conceitos mais
actualizados dos ideais do paisagismo do século XVII, a partir de David Hume
(1711-1776) e de John Locke (1632 -1704)153 e dos empiristas britânicos se
baseava nas associações históricas, ideológicas e afectivas que a mente traz à
obra de arte154. As obras criadas no contexto da cultura fascista, sobretudo por
Piacentini, induziam a associações com o ideal de se criar uma nova ordem
além das cinco clássicas. Como exemplo o Monumento all´a Vittória em
Bolzano, de 1925155.
Tanto na obra de Piacentini como Adalberto Libera (1903-1963)
(Imagem 37) e Mario de Renzi (1897-1967)156, se verifica a referência a um

153

David Hume e John Locke Fundadores do empirismo moderno em conjunto com George
Berkeley. Hume por seu cepticismo, o mais radical entre os empiristas, opôs-se particularmente
a Descartes e às filosofias que consideravam o espírito humano desde um ponto de vista
teológico - metafísico. Assim Hume abriu caminho à aplicação do método experimental aos
fenómenos mentais. Sua importância no desenvolvimento do pensamento contemporâneo é
considerável. Teve profunda influência sobre Kant, sobre a filosofia analítica do início do século
XX e sobre a fenomenologia. Locke é ideólogo do liberalismo, sendo considerado o principal
representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social.
154

A imaginação era interpretada como memória, que activada pela emoção ou vivacidade de
uma imagem servia para recordar os objectos que não estavam presentes
155

O estilo criado por Piacenttini, o Stile Littorio, baseado numa abstracção do Classicismo, mas
mais despojado, com fachadas recortadas somente pela modulação de aberturas rectangulares
sobre panos de pedra planos e cornijas simplificadas foi muito criticado pela falta do “arco”
essência da arquitectura do Império romano.
156

Arquitectos italianos, dos mais representativos do movimento racionalista italiano e
fundadores do MIAR.
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classicismo histórico, contudo, despojado de seus elementos literais:
embasamento, ordens, arquitraves, frontões, molduras.
Os racionalistas procuraram chegar a um estilo que representasse
alguns dos ideais do fascismo, sobretudo no que toca à monumentalidade,
mas fazendo contudo percursos distintos. O caso do concurso para a sede do
Palazzo del Littório157 foi o exemplo disso mesmo. O programa do concurso
definia algumas premissas: sendo a sede do poder fascista este deveria ser
representativo e conter associações relacionadas à ideia de um poder
firmemente ancorado nas glórias de seus antecessores imperiais. Esta situação
poria à prova os arquitectos modernistas-racionalistas, já que era voz corrente
entre os políticos que a arquitectura modernista não tinha no seu repertório a
genealogia representativa necessária para induzir à leitura de um edifício desse
cariz.
Apresentaram-se seiscentos trabalhos, não tendo havido vencedor.
Foram

atribuídos

catorze

prémios,

havendo

onze

prémios

entre

os

modernistas-racionalistas e três entre os tradicionais. Todos os projectos
tinham em comum a mistura de monumentalidade e estilo internacional
convencional. Até o projecto de Giuseppe Terragni (1904-1943), conceituado
racionalista, arquitecto da Casa do Fascio (Imagem 35), embora com
interpretação tecnologia e expressão moderna, apresentou uma ideia
conceptual associada a uma colagem de formas e arquétipos antigos.

Fazendo uma síntese destes dois modelos, alemão e italiano, no
plano comparativo entre as atitudes perante a arquitectura, verifica-se que o
modelo italiano referencia a intervenção urbana e o próprio objecto
arquitectónico como conceito, enquanto o modelo alemão, ao contrário, faz a
síntese e destaca o espaço público como elemento de cerimonial, merecendo
este, senão a única, uma intervenção privilegiada. Pedro Vieira de Almeida
(2002, p. 22) define claramente esses dois conceitos quando afirma: ”Claro que
na Alemanha havia um desenvolver de um esquema de monumentalidade,
157

Este edifício seria a sede do partido e nele albergar um apartamento para Mussolini, um
Museu permanente um pódio de grande dimensão no salão para os discursos.
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perfeitamente

conservador,

mas

enquanto

em

Itália,

embora

com

características modernizantes, esse era o único vector privilegiável, o dos
objectos, na Alemanha esta monumentalidade processa-se deliberadamente
em exploração de um outro vector da sublimidade, o dos espaços, vector que
nunca deixou de ser incrementado por si próprio, ou deixou de contagiar, de
alguma maneira, mesmo os esquemas de monumentalidade mais imediata”.

Tal como outros poderes autoritários, o salazarismo utilizou a arte para
a sua propaganda e consequente prestígio e, para isso, lidou da melhor
maneira com os modernos veículos de comunicação de massas, criando para
isso organismos estatais de propaganda e instituições corporativas. A utilização
da imprensa e consequente apoio desta desde os tempos de ministro das
finanças, guindou-o para o posto de salvador da pátria, conseguindo
transformar de forma objectiva, o consenso espontâneo inicial num consenso
construído e firmemente controlado por si.
Conhecendo

bem

o

país

que

tinha,

Salazar

preocupou-se

principalmente com a capacidade da propaganda dar uma imagem de estadista
competente e com o bom caminho a ser traçado pelo Estado Novo com a
conquista de um consenso, convidando assim a nação a viver um regresso ao
ordeiro portuguesismo.
A propaganda no Estado Novo não deve ser considerada um
instrumento inerte nas mãos do seu chefe. Salazar, pelo contrário, reconhece
as vantagens que dela podem provir para a promoção da sua obra.
No sentido de criar os organismos necessários para implementar um
programa cultural em Portugal, em 1933, é fundado o SPN - Secretariado de
Propaganda158 Nacional, e, mais tarde, a partir de 1945, designado por SNISecretariado Nacional de Informação, sob direcção de António Ferro. Este virá
a desenvolver intensa actividade promocional de uma imagem - turística e
artística - do país, que se pretendia, naturalmente unanimista e pacificadora.

158

O termo Propaganda surge pela influência dos fascismos europeus e vem substituir-se ao
conceito de cultura.
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Para Goffredo Adinolfi, a atribuição da direcção do recém-nascido SPN
a António Ferro, um intelectual adepto das correntes mais vanguardistas na
cultura e nas artes, sincero admirador da revolução fascista e da obra de
Mussolini, é sintomático deste interesse.
Esta ascensão de António Ferro surge a partir de uma série de
entrevistas com Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, em que
se definiram os pontos mais importantes da orientação política do Estado Novo.
Para além desta série de entrevistas, Ferro assina no jornal diversos
artigos onde apresenta os seus pontos de vista nas relações entre a cultura e a
política, definindo assim a sua futura missão à cabeça do Secretariado de
Propaganda Nacional. Estes artigos são, na verdade, uma espécie de manual
para o Estado Novo, e nada mais que conceitos fazendo a apologia do
Presidente do Conselho, fornecendo ao regime um instrumento de propaganda
completo. A titulo de exemplo, no artigo Falta um realizador159 é de forma
extremamente hábil que sublinha que faz falta a Portugal “um realizador”, um
“poeta da acção” que liberte o país da sua letargia, quando diz “(…) o que falta
para fazer o filme, para criar movimento, para criar alegria de viver, o tónico
das raças fortes, das raças do futuro? Falta um “metteur en scène”, falta
alguém que junte (…) elementos dispersos, inimigos quase sempre, que dê
entradas e saídas, que faça as marcações, que conduza o baile… Enquanto
esse “metteur en scène“ não se revelar (…) a vida portuguesa continuará a
marcar passo, a fingir que anda” (Ferro, 1932).
Além destas entrevistas, a divulgação do pensamento político de
Salazar, consubstanciado na publicação do livro Salazar, o Homem e a Obra,
serviu para fundar e consolidar uma ligação pessoal entre ambos, sustentada
pelo reconhecimento mútuo e pela utilidade sentida nas valências pessoais e
políticas que representavam e que poderiam desempenhar na persecução do
processo de “regeneração nacional” entrevisto e por eles desejado. Esta obra
assumiu uma importância destacada enquanto exaltação das virtudes de
Salazar e do salazarismo, ao ser traduzida em várias línguas, utilizando no
prefácio e nas notas introdutórias figuras destacadas do plano político e cultural
159

Cf. Artigo de António Ferro, Diário de Notícias, 14 de Maio de 1932.
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de cada um desses países. Foi método dominante
no SPN a publicação de variadíssimas obras em
diversos países como meio de sedução de
doutrina a intelectuais e a figuras de relevo na
sociedade civil desses países. Ferro assume o
papel de figura identificada com a corrente
genuinamente revolucionária, a par de intelectuais
que almejavam a implantação da “revolução da
ordem”.
Salazar vi-a neles um meio e, por isso
atribui-lhes tarefas de relevo no campo da
promoção cultural.
Fazendo um percurso intelectual ligado ao
movimento modernista português desde a sua
juventude, quando foi editor da revista Orpheu, e
tendo privado com Mário de Sá-Carneiro, Almada
Negreiros (1893-1970)160, Luís de Montalvôr, entre
outros,

principais

participando

em

nomes
muitas

desse
das

movimento,

suas

célebres

tertúlias, sustentou uma percepção cosmopolita do
mundo pelas inúmeras viagens realizadas a título
Imagem 38

pessoal e profissional, amplamente documentadas
pelos artigos que escreveu para os jornais aos
quais esteve ligado, O Século, O Jornal e o Diário
de Notícias.
A partir de algumas obras escritas como

Capas das obras
Viagem à Volta das Ditaduras
de 1927 e Homens e
Multidões-1941 de António
Ferro
Fonte: livraria Castro e Silva
e http://www.google.com

Teoria da Indiferença em 1920, A Idade do JazzBand em 1923, ou Hollywood a capital das imagens de 1931, António Ferro
160

Escritor e artista plástico, nasceu em S. Tomé e Príncipe, vindo a ser um homem
interveniente em diversos âmbitos da cultura portuguesa. Foi um dos fundadores da revista
Orpheu, veículo de introdução do modernismo em Portugal, onde conviveu de perto com
Fernando Pessoa. Além da literatura e da pintura, Almada desenvolveu ainda composições
coreográficas para ballet. Trabalhou em tapeçaria, gravura, pintura mural, caricatura, mosaico,
azulejo e vitral.
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apresenta uma vertente cultural distinta de Salazar e grande parte da elite do
Estado Novo.
A sua confessa admiração pelos modelos autoritários que surgiam na
Europa, que segundo o próprio, eram reflexo de uma nova era, seria o motivo
para estabelecer um ponto de encontro com Salazar. A partir dessa postura e
no âmbito da sua actividade profissional, entrevistaria alguns dos mais
destacados líderes e membros dos mesmos, Mussolini, Hitler, General Primo
de Rivera, Philippe Pétain (1856 - 1951)161 entre outros.
Sob a sua direcção, que irá durar até 1950, além de dar publicidade ao
novo perfil de Portugal no país e no estrangeiro, o Secretariado lança uma
série de notáveis iniciativas culturais. A acção do SPN permitiu o
desenvolvimento de iniciativas diversas, oferecendo aos artistas oportunidades
de participação nos eventos culturais que se constituíam como estímulos e
incentivos às suas produções: revista Panorama, pavilhões de feiras,
decorações de edifícios públicos, pousadas e lojas, salões de arte moderna.
No decurso do período hegemónico do Estado Novo, a sua influência
na definição do projecto cultural, faria dele o rosto da dinâmica inicial, sendo, a
figura incontornável da política cultural marcada por uma acção que seria a
base fundamental da propaganda política.
A par dos eventos desenvolvidos intramuros, muitas dessas iniciativas
eram oferecidas a públicos estrangeiros. Uma das marcas da política
promovida por António Ferro é, de facto, a sua orientação para o exterior,
havendo uma preocupação constante em levar a arte popular portuguesa a
outros países, o que acontece, logo em 1935, com a exposição organizada em
Genebra junto da Sociedade das Nações, nos pavilhões portugueses da
Exposição Internacional de Paris de 1937 (Imagens 93, 105, 106 e 107) e da
Feira Mundial de Nova Iorque de 1939 (Imagens 108 e 109) e, finalmente, em
Madrid, no ano de 1943, e em Sevilha e Valência, no ano seguinte.

161

Militar francês e depois líder do governo instalado pelos nazis durante a ocupação de
França durante a Segunda Guerra Mundial
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O Secretariado de Propaganda Nacional funcionou como o elemento
difusor do projecto político do Estado Novo
assim

como

dos

valores

defendidos,

potenciados e difundidos através do recurso
a

meios

comunicacionais

e

estéticos

modernos, reinventando a tradição cultural
portuguesa pela revitalização de elementos
etnográficos e valorativos associados a uma
Imagem 40

moral cristã e à ideia própria de ordenamento
Publicação do Decálogo do
Estado Novo

e vivência familiar.
António

Ferro

é

o

grande

Fonte:
http://www.google.com/search

dinamizador do programa da projecção de
Portugal

e

em

breve,

consegue

reconhecimento público como promotor da
cultura portuguesa. Inteligentemente, manterá um equilíbrio muito precário
entre as exigências políticas extremamente conservadoras que o circundam e
as suas próprias opções estéticas que estão directamente ligadas ao conceito
modernista da arte.
Acabou por ser ele a assumir o papel de artesão duma possível
coerência entre as necessidades propagandistas do poder e o desenho de
linhas estéticas e artísticas. Com a “Política do Espírito”, que inclui iniciativas
como a “Campanha do Bom Gosto”, António Ferro consegue ao mesmo tempo
utilizar o mundo das artes para a promoção da ideologia salazarista e impor
alguns traços e processos identificáveis aos requisitos do Estado Novo162.
A sua permanência à frente do SPN, ao longo de dezassete anos, de
1933 a 1950, permitiu-lhe fomentar a criatividade dos autores portugueses nas
artes e nas letras, difundir as correntes modernistas estrangeiras e estabelecer
162

Em 1934, na primeira festa de distribuição dos Prémios Literários do S.P.N., define a sua
política do espírito, no discurso em que diz, não ser só a defesa material da inteligência, da
literatura e da arte e o apoio aos artistas e aos pensadores, mas também uma política que se
oponha fundamental e estruturalmente à política da matéria, proclamando a independência do
espírito.
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as estruturas básicas de uma acção cultural a nível nacional. O trabalho de
Ferro insere-se em campos tão diversos como
as artes plásticas, o teatro e o cinema, a música
e o bailado, a poesia e a literatura em geral, a
rádio e o turismo. “Arquitecto da Política do
Espírito”, António Ferro é um homem de gosto
cultivado que se serve de um regime para impor
convicções próprias, nem sempre consonantes
com

a

figura

tutelar,

mas

que

esta

inteligentemente aceita até entender que não é
possível

prosseguir

a

coexistência

de

orientações que na ordem estética e no plano
prático, por exemplo a censura, ameaçam uma
fissura no edifício do Estado Novo.

Imagem 40

Ao longo de três décadas, António
Ferro

será,

de

facto,

uma

figura

Cartazes: A Lição De Salazar
Fonte:
http://www.google.com/search

intrinsecamente polémica, que desencadeia
ódios e paixões. Posicionado entre as tendências modernistas da sua
juventude, em que acompanha Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, o
entusiasmo pelos regimes fortes e o desejo de realizar em Portugal um
renascimento cultural que tenta, primeiro, apoiado de forma inequívoca por
artistas e escritores e pelo apoio condicional de Salazar, e depois, com uma já
clara oposição da intelligentzia nacional e uma cautelosa reserva de Salazar.

Será ele o responsável pela coordenação da das diversas áreas
sujeitas à intervenção do regime, nomeadamente a imprensa, os serviços de
censura e a encenação de massas e festividades populares. O SPN fomentou
a uniformidade intelectual e ideológica pretendida por Salazar, apoiado pelo
Ministério da Educação Nacional, que no âmbito das suas medidas exerce o
controlo relativo aos agentes de Ensino e seus conteúdos, impondo um manual
único no ensino primário, a criação da Mocidade Portuguesa e da Obra das
Mães pela Educação Nacional.
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Com a articulação e interacção destes elementos institucionais,
procura-se formar o “Homem Novo” que Salazar reclamava, em que os
cidadãos do século XX deveriam almejar e ser tão bons como os portugueses
de séculos anteriores.
Com um preâmbulo onde
se

definiam

os

propósitos

funcionais do SPN “integrar os
portugueses

no

pensamento

moral que deve dirigir a nação”, o
Decreto-lei n.º 23045 de 25 de
Setembro

de

1933,

no

seu

articulado referia-se “o espírito de
unidade que preside à obra
realizada e a realizar pelo Estado
Novo”, e assume “a direcção e

Imagem 41

superintendência da Propaganda

Murais na Gare Marítima de Alcântara-1945
Autor: Almada Negreiros

Nacional

Fonte: Luís Manuel Pereira

interna

e

externa,

competindo-lhe, como órgão central dos serviços de propaganda, coordenar
toda a informação relativa à acção dos diferentes Ministérios”. Esta definição
permite ao SPN ser o centro coordenador da informação produzida no seio do
Estado, unificando perante os pressupostos ideológicos do mesmo, os
particularismos da máquina administrativa e executiva da nova realidade
institucional, harmonizando o sentido nacional pretendido.
Delineado e articulado por duas secções distintas, uma respeitante à
realidade interna e outra virada para o exterior do país, o SPN estabeleceu
uma política vasta de legitimação do Estado Novo expressa na construção de
consensos no interior da sociedade portuguesa em torno da ideologia do
regime e na afirmação do mesmo e dos seus propósitos imperialistas e
coloniais num contexto internacional, utilizando variados e diferentes meios de
difusão e mecanismos de controlo dos conteúdos informativos e culturais.
Os sucessivos Decretos-lei que vieram conformar e legitimar a
existência e os vários processos de remodelação, que decorreram no decurso
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das funções do SPN, conferiram-lhe legalmente os recursos controladores
tendentes ao cumprimento desses mesmos propósitos, estruturando o discurso
pretendido

de

uma

forma

cada

vez

mais

eficaz

e

convertendo

progressivamente a cultura num instrumento de controlo social.
Recorreu-se à publicação de vários elementos propagandísticos, onde
eram apresentadas as muitas iniciativas do Estado, ilustrando o impacto das
suas medidas nos variados sectores da vida do país. Dessas publicações, a
mais importante foi O Decálogo do Estado Novo (Imagem 39), onde se
apresenta a essência de toda a propaganda doutrinária promovida pelo SPN.
Nela eram apostos os conceitos teóricos do Estado Novo de forma simples
com uma linguagem acessível, propondo-os de forma pedagógica visando a
filiação

institucional

por

parte

da

população. Esses conceitos baseavam-se
em verdades absolutas do regime, dentre
as quais se destacam: “O Estado Novo
representa o acordo e a síntese de tudo o
que é permanente e de tudo o que é
novo, das tradições vivas da Pátria e dos
seus

impulsos

mais

avançados.

Representa, numa palavra, a vanguarda
da moral, social e política (…) e dentro do
Estado Novo, a representação Nacional

Imagem 42
Bailarico no Bairro
Autor: Mário Eloy - 1936
Fonte: Catálogo do Museu do Chiado

não é de ficções ou de grupos efémeros. É dos elementos reais e permanentes
da vida nacional: famílias, município, associações, corporações, etc.” 163

Na continuidade dessas publicações e no âmbito da comemoração do
décimo aniversário de Salazar à frente da governação, são executados sete
cartazes temáticos intitulados A Lição de Salazar (Imagem 40), desenhados
por Martins Barata (1899-1970), Emmérico Nunes (188-1968) e Raquel Roque
Gameiro (1889-1970). Nesses cartazes glorificava-se a obra de Salazar,
163

In O Decálogo do Estado Novo
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salientando a acção do governante no desenvolvimento e pacificação do país,
acentuando a importância do Estado Novo, enquanto garante da ordem e
progresso do país e veiculando as ideias de harmonia social, de prosperidade
financeira, de renovação do sector das obras públicas e educação a par dos
fundamentos culturais do país – a trilogia, Deus, Pátria e Família. Estes
cartazes faziam parte da estratégia de seduzir e inculcar esses valores por
parte do Estado Novo. Durante muitos anos, estes foram utilizados como forma
de transmitir uma ideia central: a superioridade de um Estado forte e autoritário
sobre os regimes democrata-liberais.
O grafismo da propaganda oficial teve ainda como colaboradores
directa e indirectamente pintores de renome como Almada Negreiros e Carlos
Botelho (1899-1982), marcando as iniciativas do regime com um desenho
modernista.
Em 1933, Almada Negreiros inicia a colaboração com o SPN e, a partir
daí, a produzir todo um conjunto de trabalhos gráficos de propaganda cartazes, desenhos e capas de edições - cuja linguagem expressa uma
concepção nacionalista-etnográfica que constituirá em grande medida, a
imagem de marca da linguagem gráfica modernista da propaganda do Estado
Novo. Contudo, a colaboração estendeu-se a outros campos de actividade.
Nas artes plásticas a obra de Almada Negreiros assume uma
participação profícua, que ficou patente nos trabalhos de cruzamento e de
colaboração com Pardal Monteiro no campo da arquitectura, designadamente,
desde os vitrais para a Igreja Nossa Senhora de Fátima em 1934 (Imagens 120
e 121), até à pintura dos frescos das gares marítimas da Rocha Conde Óbidos
e de Alcântara, executados entre 1945 e 1949. Durante um largo período, o
SNI atribui a Almada uma série de prémios e de distinções, que o tornaram um
dos artistas plásticos mais importantes do Estado Novo. A natureza do seu
trabalho artístico e o seu compromisso político com o Estado Novo ficam
assinalados quando se tornou procurador à Câmara Corporativa nos últimos
quatro anos da sua vida, entre 1965 e 1969, durante a IX Legislatura, e
integrando a 3.ª Subsecção de Belas-Artes.
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Na pintura a política cultural do SPN determina o fim do ciclo
naturalista, dando cabimento definitivo ao Modernismo, enquadrado na
poderosa afirmação nacionalista e absorvendo os valores estéticos do
Expressionismo. A base dos seus princípios foi a proclamação dos valores
exemplares da história do país, com uma vasta galeria de heróis que garantiam
a personificação da grandeza e fascínio do império.
A I Exposição Colonial Portuguesa de 1934164 e o Concurso da Aldeia
Mais Portuguesa de Portugal em 1936 e a Exposição do Mundo Português em
1940 (Imagens 101, 102, 137, 138 e 140), símbolos maiores da chamada
“Política do Espírito”, reflectem esses princípios.
Esse contexto nacionalista e populista é o pano de fundo para um
aproveitamento de parte das conquistas plásticas do Modernismo primitivo para
a formulação de uma nova figuração de cunho social que deu origem ao
movimento Neo-realista português. Este nada mais era que o restabelecimento
de um diálogo directo com o público depois das controversas radicalizações
abstractas e herméticas dos modernistas de anos anteriores.
A convivência entre o Estado Novo e os pintores neo-realistas nem
sempre foi pacifica165 já que, contrariando uma linha mais direccionada o Neorealismo, defendia uma posição antiburguesa da cultura, optando por uma arte
de carácter social e humanista. Álvaro Salema (1914-1991)166 no artigo, O
antiburguesismo da cultura nova, defendia que a arte devia expressar a
realidade viva e humana da sua época. Este artigo, segundo Luís Augusto
164

A exposição dividia-se em duas grandes secções: A secção oficial e a outra dedicada as
iniciativas privadas. A secção oficial dispunha de quinze subsecções: A secção da História, de
forma a referir a história colonial desde 1415; outra destinava-se a apresentar os
empreendimentos coloniais portugueses dos últimos quarenta anos; representação etnográfica;
a demonstração do exército; os monumentos; o parque zoológico; outra mostrava o teatro e
cinema oficiais.
165

Muitos neo-realistas viriam a integrar o Partido Comunista Português, que se encontrava na
clandestinidade. Como a discussão dos princípios e das intenções no movimento neo-realista
não se processaram livremente, mas através das revistas e jornais artísticos e literários, o
momento foi fértil em debates estéticos e políticos.
166

Professor e crítico literário foi um escrupuloso cultivador de uma ética pública de grande
rigor, tendo sido uma figura muito importante na vida intelectual portuguesa, a partir dos anos
quarenta.
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Costa Dias (1996, p. 59), viria a tornar-se “numa referência pela atitude
pioneira e pelo seu esclarecimento ideológico sobre a concepção de uma nova
arte social e humanista”.
O modernismo expressionista irrompeu nesse período com os
trabalhos expressionistas de Mário Eloy (1900-1951) (Imagem 42), os murais
das gares marítimas de Alcântara e da Rocha de Conde de Óbidos, de Almada
Negreiros, os quadros de Sarah Afonso (1899- 1983). Entre 1935 e 1949, o
SPN instituiu prémios dos quais se destacam o Prémio Columbano atribuído,
entre outros, a Eduardo Malta (1900-1967), Dórdio Gomes (1890-1976), Jorge
Barradas (1894-1911), Carlos Botelho (1899-1982) e Almada Negreiros. O
Prémio Souza-Cardoso foi entregue a vários artistas, como Mário Eloy, Maria
Keil (1914-…), António Dacosta (1914-…), Sara Afonso ou Júlio Resende
(1917-…). A partir da década de 40, sobretudo depois da II Grande Guerra e
para além dos referidos, muitos outros pintores se apresentaram como os
representantes de numerosas e diversificadas correntes estéticas, além do
neo-realismo e do marginalizado surrealismo167. Entre os neo-realistas
destacam-se nomes como os de Alice Jorge (1924-…), Cipriano Dourado
(1921-1981), João Hogan (1914-1988), Júlio Pomar (1926-…), e Rogério
Ribeiro (1930-2008); enquanto que no surrealismo sobressaíram Mário
Cesariny (1923-2006), Cruzeiro Seixas (1920-…) e Eurico Gonçalves (1932…).

A escultura neste período, traduziu-se por inúmeros monumentos
construídos

ao

longo

do

país

e

nas

províncias

ultramarinas,

que

homenageavam os mortos da Grande Guerra, para além das obras executadas
para a grande Exposição do Mundo Português. Foi no âmbito desta exposição
que se desenvolveu uma grande produção em que se notabilizou o acervo
escultórico de Leopoldo de Almeida (1898-1975), com a figura do infante D.
Henrique; de Cottinelli Telmo, autor das personagens do Padrão dos
Descobrimentos (Imagem 149); Ernesto Canto da Maia (1890-1981), autor da
167

Durante a vigência do Estado Novo, o Surrealismo foi marginalizado pelas suas posições de
contestação da ordem e pelas estratégias provocatórias e na resposta, por vezes desabrida,
às formas políticas.
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esculturas de Vasco da Gama e Álvares Cabral bem como dos baixo- relevos
no Pavilhão dos Descobrimentos (Imagem 149). A escultura, em conjunto com
a arquitectura, foi um meio que o Estado Novo teve para perpetuar a sua obra.
Figuras da história de Portugal, com maior destaque para monarcas e
guerreiros, em detrimento dos homens das letras e ciências à excepção das
estátuas de Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antero de Quental, da
autoria de Barata Feyo (1899-1990), nos Açores as de D João V e Gonçalo Vaz
Botelho de Ernesto Canto da Maia (1890-1981) e a de Camilo Castelo Branco
de António Duarte (1912-1998).

A literatura, como processo produtivo vai buscar nos principais
episódios históricos, enquanto marcos importantes da história do país, um meio
para referenciar a grandeza moral de um povo pequeno que pelas suas
características se tinha tornado num dos mais importantes modelos civilizador
e civilizacional do mundo. Para isso, recorreu-se a uma produção literária
acompanhada por um conjunto de prémios distribuídos em diversas categorias:
História – Prémio Alexandre Herculano; Ensaio – Prémio Ramalho Ortigão;
Poesia – Prémio Antero de Quental; Romance – Prémio Eça de Queiróz;
Doutrina ou Polémica – Prémio António Ennes.
A história era um meio para ilustrar o sentido profundo de ser
português e o papel de Portugal no Mundo e, para isso, inicia-se uma
reformulação histórica com a publicação de colecções como Colecções Pátria,
Grandes Portugueses e Grandes Portuguesas. Estas obras, sem uma base de
investigação profunda e sem caracteres científicos objectivos, mostravam a
subjectividade de uma percepção simbólica pretendida. É por meio destas
publicações, escritas com linguagem simples, que se faz uma reformulação
histórica, ilustrando assim um novo sentido de nacionalidade, conferindo um
novo entendimento a cada uma das épocas e aos seus protagonistas.
As figuras de D. Afonso Henriques, Bartolomeu Dias, Afonso de
Albuquerque, Vasco da Gama, Infante D. Henrique, D. Miguel, Fernão Lopes,
D. Nuno Alvares Pereira, Luís de Camões, Gil Vicente e até o próprio Salazar,
cada um integrado em seu contexto e época histórica, seriam as figuras
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determinantes para concretizar esse ideal de exaltação. Estas obras muitas
vezes de carácter biográfico, faziam uma exaltação dos feitos dos
protagonistas, integrando-os num claro discurso cívico, onde os valores da
autoridade, obediência e chefia eram elementos de fundo dos valores a passar.
Além destas edições, os Cadernos da Revolução Nacional e os
Cadernos do Ressurgimento Nacional serão outras publicações a apresentar e
materializar um período de esplendor, através da ilustração de uma actividade
política exemplar e equilibrada, sustentada por elementos gráficos de
desempenho. Estes elementos traduzem um conjunto de várias acções e obras
com repercussão na vida dos portugueses, além de retratar a actividade
missionária portuguesa feita em África. A criação de Bibliotecas Ambulantes,
em 1945, tuteladas já pelo SNI, foi uma forma encontrada para que as
publicações chegassem a um maior número de portugueses. Através de uma
carrinha que percorria os lugares mais remotos do país, a propaganda do
Estado Novo estabelecia um contacto doutrinário com noções essenciais a
uma população que vivia numa semi-literacia. Assim, o povo que vivia nessas
aldeias e vilas, tinha acesso a livros simples e úteis, que iam desde o romance
histórico, biografias, instrução profissional de autores como Alexandre
Herculano, Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Eça de Queiroz, Fernando
Pessoa, Ramalho de Ortigão e ainda diversos autores com uma escrita de
cunho mais popular. Estas obras, muitas das quais edições de propaganda,
eram um meio natural que o estado tinha para a sua descentralização e, desta
forma, estar presente nesses meios tão longínquos do poder.

A par destas edições, a literatura viveu de outras publicações. A revista
Presença168, publicada desde 1927 até 1940, primeiro em Coimbra, depois no
168

A revista Presença lançada em Coimbra, a 10 de Março de 1927, foi uma das mais
influentes revistas literárias portuguesas do Século XX, tendo sido publicados 54 números até à
sua extinção em 1940. Branquinho da Fonseca em parceria com José Régio, foram os seus
fundadores, cuja direcção até 1930 é feita pelo primeiro. Colaboraram na Presença, entre
outros, Miguel Torga (1907- 1995), Edmundo de Bettencourt (1889-1973), Vitorino Nemésio
(1901-1978) e João Gaspar Simões (1903-1987). Posteriormente a revista passou a contar
com a direcção de Adolfo Casais Monteiro até Novembro de 1938. No ano seguinte a revista foi
reformulada sendo introduzido um novo grafismo e um maior número de páginas. O secretário
da revista é Alberto de Serpa (1906-1992) mas publicam-se apenas dois números, Novembro
de 1939 e Fevereiro de 1940
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Porto e finalmente em Lisboa, foi fundamental na literatura portuguesa, vindo
ocupar um espaço deixado pela revista Orpheu que deixou de ser publicada
em 1915. O seu papel como folha de arte e crítica e veículo do Segundo
Modernismo169 terá um papel fundamental na difusão do grupo do Orpheu,
recuperando os mestres do Primeiro Modernismo português170, casos de
Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros entre outros. Com
uma tendência mais crítica que criativa, apesar da vasta obra poética de alguns
dos seus colaboradores, a revista contou com a colaboração de nomes como
os de Adolfo Casais Monteiro (1908-1972), seu director após a saída de
Branquinho da Fonseca (1905-1974), Carlos Queirós (1907-1949), António
Botto (1897-1959), António Navarro (1902-1980), Saúl Dias (1902-1983) e
Francisco Bugalho (1905-1949) e difundiu a obra de escritores internacionais
da primeira metade do século XX, como Marcel Proust (1871-1922), Paul
Valéry (1871-1945), Guillaume Apollinaire (1880-1918) ou Luigi Pirandello
(1867-1936).
A literatura neo-realista afirmou-se em inícios dos anos 40, sob
influência dos escritores regionalistas e neo-realistas brasileiros em que Jorge
Amado (1912-2001) tem uma importância vital. Em Portugal, destaca-se,
primeiro Ferreira de Castro (1891-1974), considerado seu precursor, logo
seguido de Alves Redol (1911-1969), Carlos de Oliveira (1921-1981), Fernando
Namora (1919-1989), Soeiro Pereira Gomes (1909-1949), e Romeu Correia
(1917-1996), entre outros. O retrato dos desfavorecidos e humildes, a análise
das condições de vida de camponeses e operários e ainda das condições
históricas que as originaram foram os temas mais frequentes do discurso
literário destes escritores. Estas questões sociais e políticas vieram a adquirir
um significado especial no contexto político português do Estado Novo.
Saindo do circuito do grupo da Presença e dos escritores neo-realistas,
muitas outras tendências marcaram a literatura portuguesa durante a vigência
do regime surgindo obras notáveis.

169

Tem como conceito o pensamento oriundo da revista Presença.

170

O símbolo deste movimento é a revista Orpheu, que tem na sua génese variadíssimos
factores culturais, sendo o principal, um certo tipo de nacionalismo.
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A propaganda estendeu-se à rádio e ao cinema, um meio poderoso
pela abordagem imagética utilizada. Os documentários A Parada da Juventude
Portuguesa, Parada da Legião e da Mocidade, Parada da Mocidade no 1.º de
Dezembro, 1.º de Dezembro: Dia da Mocidade Portuguesa, Auto do Castelo ou
Bairros Económicos, no seu conteúdo, apresentavam um sentido especifico de
cujo objectivo visava uma doutrinação política.
António Ferro conhecia a força do cinema e a sua capacidade de gerar
realidades alternativas. Perante este facto, a produção nesta área cingiu-se a
um propósito objectivo, usou todas as armas ao seu alcance, inclusive a
censura, para moldar os gostos dos portugueses, apoiando através do Fundo
de Cinema Nacional, produções pouco sérias e filmes baseado em romances
intemporais ou vida épicas dos personagens representativos. As opções eram
poucas: ou se viam comédias inexpressivas ou documentários de propaganda
disfarçados de notícias da actualidade. O cinema estrangeiro estava sujeito a
uma censura prévia, sendo bloqueados aqueles que não interessavam ao
regime. Aliás a censura inibiu muitas vezes a criação interna, suscitando um
auto-constrangimento artístico.
O programa dos Cinemas Ambulantes foi um meio de levar o cinema
ao país fora dos meios urbanos, utilizado como forma de propaganda
disfarçado de entretenimento.

No Teatro, devido à intervenção do Estado e por meio dele a censura,
a tónica era a mesma. Alguns espectáculos, quando punham em causa os
costumes e fossem contrários às leis do Estado, eram imediatamente
proibidos. Conteúdos de carácter social, político, religioso ou erótico eram
excluídos das peças de teatro, bem como textos clássicos ou dramáticos de
autores estrangeiros, cujo conteúdo fosse polémico. Por isso, actores da
envergadura de Maria Matos (1890-1952), Alves da Cunha (1889-1956), João
Villaret (1913-1961) e outros faziam incursões em peças sem significado ou de
conteúdo pouco interessante.
O Teatro Nacional, entre 1929 e 1964, sob exploração da Companhia
Rey Colaço-Robles Monteiro, fazia uma escolha cautelosa das peças a
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encenar, o que também ocorria com os empresários privados. Todavia nenhum
deles deixou de levar à cena espectáculos que escaparam à censura. Depois
da II Grande Guerra, a censura abrandou, dando um respiro fugaz aos
produtores, devido à vitória dos países ditos democráticos, voltando a tornar-se
mais eficaz e rigorosa logo que começou a guerra colonial.

Os edificadores do Estado Novo tinham a noção do poder da
arquitectura, enquanto vocábulo didáctico. Esta representa o eco e o espelho
da sociedade, sendo o documento construído e visível de quem a produz. A
análise da produção de objectos arquitectónicos em determinados períodos
históricos faz prever o quanto estas obras possam ter contribuído para a ser o
reflexo dessa sociedade. A presença histórica dos objectos, enquanto reflexo
de

uma

intenção,

sempre

incorporou

uma

intencionalidade

política,

estabelecendo uma relação de natureza social.
A criação das várias instituições no seio do Estado dentro do amplo
programa de reconstrução estética e social da nação estavam interligadas e
partilhavam responsabilidades e incumbências, no quadro de um regime que
decidia globalmente aproveitando ao milímetro os recursos disponíveis,
sujeitando-os em benefício do suposto interesse nacional.
É neste sentido que se deve entender a política urbana e a política
cultural, artística e de propaganda do regime naqueles anos, constituídas e
apoiadas em todos os mecanismos legais e institucionais que então se criaram.
Assim se pode explicar a marca imposta de forma definitiva no território
e no imaginário dos portugueses, sobretudo em Lisboa que pela sua função de
capital representaria a imagem do país e do império.
A par das medidas tomadas para a educação e da cultura, as
intervenções arquitectónicas executadas durante este período, inserem-se
numa nova imagem, renovada de Portugal, originando nas cidades e no resto
do território, a ideia de um Estado tradicionalista e moderno.
Segundo Nuno Rosmaninho (2006, p. 11), durante os anos trinta e
princípios dos nos quarenta, “os diferentes tópicos relacionados com uma
possível arte e arquitectura autoritárias conheceram uma difusão apreciável,
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mesmo não havendo por parte dos políticos um enquadramento centralizado e
repressivo”. Fazendo uma leitura atenta da imprensa da época e lendo os
artigos publicados na revista A Arquitectura Portuguesa, em conjunto com
artistas como Severo Portela Júnior (1898-1985) e Raul Lino, verifica-se uma
intervenção regulamentadora do Estado, exigindo o fim do modernismo e no
seguimento, que este instaurasse uma arte oficial. Raul Lino, em 1933, numa
extensa carta a Salazar, incitou-o, em vão, a proibir superiormente o
internacionalismo, considerando-o uma expressão artística do marxismo.
No que conduz a uma arte totalitária, a política artística do Estado
Novo ficou muito aquém da Alemanha e de Itália mas, no âmbito das obras
públicas, não faltaram oportunidades para desenvolver o classicismo
monumental, o revivalismo etnográfico da casa portuguesa, a pintura de
História, a pintura de género, os nus clássicos e as estátuas dos heróis da
Pátria. É nos Tribunais (imagem 59) e noutros edifícios de carácter público,
como hospitais (Imagem 60 e Imagem 61) e centros universitários que se
denota precisamente a melhor expressão da arte oficial do Estado Novo,
sobretudo da que se relaciona directamente com a expressão do Poder.
Mas, se o Estado Novo usou a monumentalidade (Imagem 50) para
afirmar o seu poder, reservou as soluções regionalistas em edifícios
secundários para exprimir o seu ideário ruralista.
O modelo da “casa portuguesa” não se encontra, como é natural, no
seio dos grandes imóveis, mas será um produto recorrente utilizado por
arquitectos, técnicos e políticos, deixando ver a fácil convivência entre as duas
correntes arquitectónicas.
A arquitectura e a sua representação monumental foram modelos
eficazes para materializar promessas. Esta torna-se política, porque é um
eficaz sistema de ordenamento do real e porque está determinada pela
projecção de valores culturais sobre o território.

A avaliação das obras que marcaram toda uma época permite concluir
que o Estado Novo, não de forma contundente, nunca abdicou de se munir da
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arquitectura e das artes, tal como a escultura e a pintura, para transmitir os
seus ideais maturados e alicerçados em convicções ideológicas muito precisas.
Não se trata, contudo, de afirmar que a arquitectura se submeteu a
políticas e que é tão só o produto destes condicionalismos ou que foram os
dirigentes políticos a determinar as regras, tendo sido somente estes a
influenciar os resultados da produção arquitectónica.
Quando cria o mito do artista herói, atribuindo-lhe características como
ousado,

incorrupto, clarividente, precursor, Baudelaire

não se

referia

obviamente ao artista, que por condicionalismos específicos, mostra uma
incapacidade de negociar a atitude a tomar perante o processo de produção
artística, é o reflexo de um conjunto de factores que espelham o momento da
sua produção. A correspondência existente entre o representado e o período
histórico vivido foi o resultado da intervenção de variados agentes, que nelas
acompanharam de plena consciência a assimilação de uma ortodoxia de
conteúdos. A escolha dos arquitectos era operada segundo critérios de quem
mandava que, à partida, fornecia um programa a que se deveria dar resposta.
Esta relação responsabilizava mais o arquitecto que, tendo consciência da
sociedade em que vivia, recebia dessa mesma sociedade a forma mais ou
menos objectiva o que era ou não permitido. A regra estipulada para a relação
contratante - contratado nas obras estatais assim o ditava.
Tal como já anteriormente foi referido, a arquitectura teve na realização
e concretização do Plano de Obras Públicas, apoiado por planos político urbanísticos, a sua génesis objectiva, enquanto elemento referencial na
definição de um culto colectivo através dos valores comemorativos da
nacionalidade. Especificamente nos anos em análise, os modelos pretendidos
em termos urbanísticos não foram claros quanto à sua intenção. É possível
detectar a existência de, pelo menos, dois modelos dominantes, oscilando
entre a adopção de um modelo mais próximo da arquitectura e do urbanismo
do III Reich171 e um outro modelo, mais aberto, ou talvez mais indefinido,
veiculado a partir do urbanismo fascista italiano, mais ao gosto modernista de
António Ferro.
171

Numa acção de propaganda, em 1941 é inaugurada em Lisboa a Exposição da Moderna
Arquitectura Alemã, organizada por Albert Speer.
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Em torno destes dois modelos que não esgotavam a problemática
estética e urbanística da época, travar-se-á, então, a luta pela hegemonia
ideológico-cultural do Estado Novo, no período em causa.
Esta questão prolongar-se-ia até 1948, ano da realização do 1º
Congresso Nacional da Arquitectura, no qual se presencia uma evidente
ruptura entre uma concepção oficial, tradicionalista do regime, e as diversas
correntes, genericamente referidas ao modernismo e que, a partir dos anos
cinquenta, passarão a seguir o seu próprio caminho.
Com o objectivo de propagandear o regime e aproveitar a mão-de-obra
barata existente, iniciou-se um notável programa para a realização de obras
públicas a cargo do Estado, só visível mais tarde, na década de cinquenta e
principalmente na de sessenta, com o progresso económico do país. A grande
maioria das obras públicas deveu muito ao dinamismo e à capacidade de
acção de Duarte Pacheco, vindo a ser o grande incentivador da arquitectura
pública.
A política de obras públicas levada a cabo pelo governo impediu o
desemprego. Em 1932 dizia Duarte Pacheco “Não se dão esmolas procura
dar-se trabalho”. Salazar compreende que, para além dos instrumentos de
repressão, são necessários mecanismos de divulgação e de defesa da obra do
Estado Novo de forma a poder criar uma base de apoio ou pelo menos a
conseguir, que uma parte da sociedade, com menor capacidade de informação
e de crítica, seja convencida dos benefícios de um estado totalitário.
Esta política acentuou-se nesta época e representavam um símbolo de
construção de um Portugal novo mas, ao mesmo tempo, servia para evitar o
desemprego.
A arquitectura, das artes, foi aquela que expressou de uma forma mais
eloquente a concepção e a lógica do poder.É nela que se revela a opção pela
linguagem e pelas formas estéticas definidoras de uma linguagem própria, que
ficou e está bem patente nos diferentes edifícios públicos encomendados pelo
regime.
Na primeira fase, o regime não pôs entraves nem limitações ao
vanguardismo modernista de arquitectos e são muitos os exemplos
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arquitectónicos que podem ser apontados neste sentido, começando pelo
projecto de arquitectura das novas instalações do Instituto Superior Técnico, de
Pardal Monteiro cuja obra foi iniciada em 1929 lhe conferiu um lugar à parte e
de destaque dentro dos introdutores do modernismo arquitectónico em
Portugal. Anteriormente, já Pardal Monteiro tinha sido o arquitecto responsável
pelo projecto do edifício da estação ferroviária do Cais do Sodré (1925-1928)
(Imagem 16). Ao projecto do IST
seguiu-se o do Instituto Nacional
de Estatística (1931-1935) e os
dos seminários patriarcais dos
Olivais e de Almada (projectados
em 1932-1937 e em 1936).
Tal como as obras de
Pardal Monteiro, também as de
Imagem 43

Jorge Segurado que projecta a
Casa da Moeda (imagem 43) e o
Liceu Filipa de Lencastre; de

Casa da Moeda
Lisboa- 1933-1941
Arqto. Jorge Segurado
Fonte: Luís Manuel Pereira

Cristino da Silva, autor do Liceu
de Beja (Imagens 56, 57 e 82); de Keil do Amaral, arquitecto de várias obras
como o Pavilhão de Portugal da Exposição Internacional de Paris (Imagens 93,
105, 106 e 107), do Aeroporto de Lisboa, de Rogério de Azevedo (18981983)172, autor da garagem do Comércio do Porto (Imagem 75) e de Januário
Godinho, o Armazém do Peixe (Imagens 87 e 88) seguem esse sentido.

172

Nascido no Porto, recebe influências da escola francesa e italiana através de José Marques
da Silva com quem trabalhou, integrando também na sua obra aspectos “regionalistas”, na
medida em que recorre a materiais das regiões em que os seus projectos se inserem
recuperando a forma tradicional dos edifícios característicos dessas mesmas regiões. O
conjunto da sua obra abrange, sobretudo, edifícios públicos, sendo notória uma integração de
elementos modernistas mas também a predominância de elementos clássicos, como é o caso
do edifício do Comércio do Porto, de 1931, onde a formação clássica é visível. Foi co-fundador
da Secção do Norte do Sindicato Nacional dos Arquitectos, assumindo funções de presidente
deste organismo em 1940. Integrou, durante alguns anos, a Comissão Estética da Câmara
Municipal do Porto.
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Numa outra fase, o regime vem
por

entraves

a

essa

orientação,

e,

seguindo o que se passava na Alemanha
e sobretudo em Itália, o Estado Novo
envereda

por

uma

arquitectura

nacionalista, que enaltecesse os valores
do portuguesismo e que fossem a imagem
do regime.
A Exposição do Mundo Português,
em

1940,

paradoxos,

foi

uma

revelando

síntese
um

desses
grande

Imagem 44
Entrada da Exposição do Mundo
Português-1940 - Porta dos
Cavaleiros
Arqto. Cottinelli Telmo
Fonte: http://www.google.com/search

eclectismo, onde se misturam alguns valores modernos com a imponência.
A partir do ano de 1940, estes arquitectos à excepção de Keil do
Amaral, cedem à estética predominante no Estado Novo e conferem às suas
obras um evidente sentido monumental, o qual ficou bem visível no período no
período que vai do final dos anos trinta, passando pelo período pós Segunda
Guerra Mundial e, no caso de Pardal Monteiro, prosseguiram após os anos
cinquenta, como foi o caso do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 19491952.

Nesses anos, a conjuntura ideológica e política concentra-se no
acontecimento político e artístico, em que a Exposição do Mundo Português
(Imagens 101, 102, 137, 138 e 140) é apresentada como o elemento
celebrativo da força do regime e das suas realizações, sendo o objecto que
exaltaria os feitos pátrios a uma escala monumental. Este foi o momento
charneira em que a construção de um discurso de grandiosidade nacional
definia definitivamente um processo definidor de uma arquitectura única no
contexto do percurso da arquitectura portuguesa.
O Estado Novo tinha como objectivo a pretensão, que os arquitectos
se assumissem como representantes de uma identidade institucional e
corporativa, permitindo contudo a sua incorporação numa elite cultural
específica. No pensamento artístico estaria subjacente a representação de um
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poder simbólico suportado por uma ideologia com várias singularidades
visando uma legitimação. A relação do poder com os arquitectos foi de uma
interdependência estratégica, caracterizando-se como pragmática, contingente,
construída e arbitrável.
Na década de quarenta, em plena febre comemorativa, destacou-se a
acção da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais que, além de
centralizar os diverssos serviços de apoio ao Ministério das Obras Públicas, foi
a responsável pelo restauro e conservação de inúmero património histórico
espalhado por todo o Portugal.
Politicamente

e

culturalmente, a consagração
do Estado Novo, como um
regime consolidado e dotado de
um conjunto de pressupostos
ideológicos singulares e únicos

Imagem 45

no contexto europeu, cumpriu-

Pavilhão da Vida Popular, actual Museu de Arte
Popular -Lisboa-1940
Arqtos. Antonio Maria Veloso Reis Camelo e João
Simões
(readaptação a Museu de Jorge Segurado)

se plenamente no período que
medeia o nascimento do SPN e
o final dos anos quarenta. O

Fonte:Luís Manuel Pereira

modelo desejado por Oliveira
Salazar, António Ferro e Duarte Pacheco, bem como a sua realização,
concretizavam-se e materializavam uma vontade objectiva expressa desde a
fundação do regime.
Se os anos vinte e trinta contemplaram uma intenção pela arquitectura
modernista, embora de forma quase que empírica, poder-se-á afirmar que não
se verificou um movimento à escala nacional. Assim, essa geração vê
postergada a materialização dos seus conceitos para a intenção nacionalista, a
que teve uma adesão imediata e sem contestações.
O passado e a história funcionaram como garantia de autenticidade e
de enraizamento da arquitectura. Assim, o estilo oficial, que viria a ser o
paradigma da arquitectura do regime, seria o resultado de um desenho austero,
clássico, procurando a perenidade num padrão tradicionalista de estilização
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seiscentista, na busca de uma composição que propusesse a máxima
monumentalidade.
A imposição de um estilo único, com
tipologias e modelos oficiais para todas as
construções públicas e, muitas vezes, para as
privadas

por

meio

dos

prédios

de

arrendamento, foi uma forma de definição
duma metodologia, que respondesse a essas
intenções.

A

relação

de

sublimidade

-

entendida não como conceito filosófico, mas
como

característica

de

grandiosidade,
Imagem 46

elemento fundamental para o estabelecimento
de alguns regimes autoritários - pretendida
pelo Estado Novo, como defende Pedro Vieira

Edifício de Habitação Rua da
Artilharia Um- Llisboa-1943
Arqto. João Simões
Fonte: Luís Manuel Pereira

de Almeida173 nunca foi alcançada. Para isso,
exemplifica

a arquitectura desenvolvida

e

promovida pelo regime nazi, que conjugou a
sublimidade com a monumentalidade, tendo
como objectivo criar um estilo próprio com
ênfase na função simbólica e o modelo italiano,
que opta por arquitectura baseada igualmente, na monumentalidade, mas
estabelece, por outro lado, uma associação da

Imagem 47

expressão moderna com a função prática,

Conjunto de edifícios na Av.
Sidónio Pais
Lisboa- 1941
Arqto.Porfirio Pardal Monteiro

dando primazia sobretudo uma intervenção
urbana, de objectos arquitectónicos e de

Fonte: Luís Manuel Pereira

aparato comemorativo. A arquitectura desenvolvida no período do Estado
Novo, realizada por vontade do regime, associa a uma monumentalidade
directa, simples, retórica, pomposa, com afinidades a influência italiana.

173

Cf. Almeida, Pedro Vieira de, 2002, in A Arquitectura do Estado Novo; Livros Horizonte,
Lisboa; p.19
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Falar

de

sublimidade,

uma
como

aspiração

parece-nos

exagerado

no

caso

português. A escala das
intervenções

urbanas

e

dos objectos, com poucas
excepções,
permitirá

nunca
fazer

essa

leitura, impedindo assim a
expressiva ritualização do
regime,

tal

como

aconteceu na Alemanha e
na Itália. A sublimidade, a
ter existido, não passaria
ao

concreto

permanecendo como ideal,
aliás como refere Pedro
Vieira de Almeida (2002, p.
27) quando afirma: “Se

Imagem 48

numa Itália fascista, por

Universidade de Coimbra-Faculdade de Letras- 1941

burocratização estatal, o

Imagem 49

problema da sublimidade

Universidade de Coimbra-Biblioteca Geral - 1941

não se coloca, se numa

Imagem 50

Alemanha

Universidade de Coimbra-Vista aérea - 1941

nazi,

a

sublimidade é assumida
fundamentalmente

pelo

Arqto. Cottinelli Telmo
Fonte: Luís Manuel Pereira e http://www.google.com
(Imagem 51)

partido, em Portugal, pela
sua estrutura própria que inclui o apagamento da função partidária, sem que
haja no entanto supremacia evidente da função estatal, o problema a pôr-se,
apenas surge no espírito do chefe”.
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A sublimidade enquanto valor assume-se como código dos avanços
técnicos, insinuando a deificação de algo que exerce uma força de capacidade
contemplativa, procurando transmitir um grau de perfeição e interligado a uma
ideia de beleza.
A

beleza,

segundo

Kant174,

é

uma

propriedade

contextual,

profundamente conotada com crenças e atitudes morais do sujeito. Desde a
Antiguidade até hoje, critérios como a proporção, a ordem e a simetria
determinaram uma objectividade da perfeição. Perante estes critérios, o
sublime não se evidencia na caracterização da arquitectura portuguesa, mas o
mesmo não se dirá da monumentalidade conseguida que regista no seu
conjunto a consequência da fomentação ideológica e nacionalista que propiciou
alguma adesão a modelos internacionais de valor cénico e, ao mesmo tempo,
incentiva e convive num culto dos valores regionalistas.
Apesar de pretender mostrar um país progressista e desenvolvido, a
economia continuava a ser iminentemente agrícola e, como tal, a ruralidade e a
tradição não deixam de serem valores sagrados para o regime do Estado
Novo.
Depois da consolidação das formas de organização política e
económica do novo regime, era premente a sua fundamentação e aprovação
de

forma

incontestável

pela

população

portuguesa.

Estas

intenções

estenderam-se a todas as obras realizadas sob o seu patrocínio, com o sem
consciência dos seus produtores, mas que não podiam deixar de estar
presentes.

174

Immanuel Kant nasceu na Alemanha e frequentou a Universidade a partir de 1740, como
estudante de filosofia e matemática. Dedicou-se ao ensino, vindo a desempenhar as funções
de professor na Universidade de Konisberg, dominando toda a ciência do seu tempo, incluindo
a física, a geografia, a filosofia e a matemática. É autor de uma das mais influentes teorias
éticas. Kant distingue o conhecimento sensível, que abrange as instituições sensíveis e o
conhecimento inteligível, que trata das ideias metafísicas.
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1.5. A prática profissional e a intervenção política
Na história da profissão o arquitecto é visto quase sempre como um
modelador e concretizador de edifícios. Até à época moderna, pode dizer-se
que entre ideia e construção não havia separação. Ele concebia, desenhava,
concretizava soluções e concluía por conferir o aspecto que os edifícios
deveriam ter e muitas vezes tomava parte directa na sua construção. O modelo
renascentista do arquitecto foi-se alterando, mas continua a ser considerado
um modelo histórico até aos dias de hoje. À validade dos variados adjectivos
que se têm procurado para caracterizar o arquitecto, há que adicionar a
obrigatoriedade e o reconhecimento da sua integração, por meio da cultura
profissional no contexto social, económico, político e cultural determinando o
contexto do seu exercício, com o que lhe é exterior. Assim ficam definidas as
suas responsabilidades.
Na relação da prática profissional com o quadro político-social em que a
profissão se move, esta não pode ser entendida de forma automática, sendo
importante fazer uma deambulação histórica e crítica. Há que perceber na
leitura da sua cultura profissional, a marginalidade a que esta profissão esteve
sempre votada, sobretudo em Portugal, tanto nas questões endógenas como
exógenas. Reflectir nos papéis que a acção do mercado e do Estado, tiveram
na configuração do estatuto profissional é um propósito, que contextualiza uma
justificação de um exercício, muitas vezes nada pacífico nem compreendido.
Não se pretende fazer uma abordagem crítica mas sim uma
constatação dos princípios éticos que estiveram na fundamentação desta
pratica, subjacentes aos valores protagonizados por esse grupo, enquanto
produtor de um discurso.
Em Portugal coexistiram sempre dois sistemas de responsabilização na
profissão: O sistema tutelar, em que prevalece o direito público e a regulação
da profissão através de um organismo de tutela obrigatória com funções
delegadas pelo Estado e o sistema contratualista, em que o direito privado
prevalece e a regulação da profissão por regras gerais das actividades
económicas, em que o associativismo é livre. Esse quadro foi assim no período
em estudo e continua até aos dias de hoje.
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O quadro ideológico vivido ao logo do século XX determinou, durante
muitos anos um processo de luta, por parte dos arquitectos, por um objectivo
primordial: a necessidade de quebrar o isolamento da profissão à indiferença a
que foi votada nas vertentes cultural e social.
A profissão do arquitecto, na época que antecede o estabelecimento da
Primeira República, surge como uma função menor, com diminuta expressão
na revolução industrial e urbanística, isto, devido à ausência de movimentos
sociais reformadores e ao facto de as novas técnicas e os novos materiais não
forçarem uma ruptura de linguagens com o passado, e ainda à reduzida
influência das emergentes forças culturais, que se observam, nessa altura, em
outros países europeus.
A arquitectura não é um exercício exclusivo dos arquitectos, uma forte
permeabilidade entre a intervenção erudita e massa anónima emerge como
consequência do reduzido número de profissionais para dar resposta às
necessidades da Revolução Industrial. Esta afirmação é validada quando Nuno
Portas (1973, p. 697) afirma: “a revolução industrial e burguesa vem introduzir
uma nova divisão vertical e horizontal, do trabalho”. Os construtores são
diferenciados dos arquitectos e dá-se o fim do estatuto de mestre-de-obras e
da interpretação livre, o projecto individualiza-se como produto, multiplicam-se
os engenheiros, os desenhadores, os decoradores e os projectistas à frente da
maioria das obras, consequentemente, a intervenção dos arquitectos tem um
papel reduzido no total da construção produzida, estando ligados sobretudo a
obras urbanísticas.
É a formação da Sociedade dos Arquitectos Portugueses, em 1902, que
sucede à Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses175,
criada em 1872. Este facto, somado a outras iniciativas, como a publicação da
revista Construção Moderna, em 1900, que se mantém até 1919, e a criação
do Prémio Valmor176, em 1902, tentarão reabilitar a credibilidade do exercício
da arquitectura e traduzir uma nova consciência profissional.

175

Em 1863 é formalizada a primeira associação de arquitectos, a Associação dos Arquitectos
Civis Portugueses, por iniciativa do arquitecto da casa real, Joaquim Possidónio da Silva, logo
designada por Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses
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A separação por parte dos arquitectos, dos arqueólogos177 com quem
partilhavam a anterior organização, sendo criada a Sociedade dos Arquitectos
Portugueses (SAP), foi o primeiro momento de definição de uma identidade
colectiva e disciplinar. Este colectivo reúne um número reduzido de
profissionais e tem em Lisboa o seu principal núcleo de intervenção. A vida
desta associação em conjunto com os problemas profissionais que vão desde
as competências profissionais, aos concursos, aos honorários, as carreiras de
arquitecto na Administração, o ensino, a relação com outros intervenientes na
construção são tratados num Annuário, que será o veículo de comunicação,
entre a SAP e os seus associados.
O desdém a que estava votada a classe por parte do governo 178, fez
com que a luta pela dignificação da profissão, começasse em 1907 com uma
exposição a solicitar ao Rei D. Carlos que interceda junto do governo, para que
as obras só se realizem com a intervenção de um arquitecto.
No inicio deste período a arquitectura caracteriza-se pela sua influência
“Beauxartiana”, em que a profissão é ocupada por um núcleo restrito do
mercado, onde os Mestres e os Aprendizes, vivem exclusivamente da relação
com a burguesia abastada, para quem se projectavam os palacetes e os
prédios de rendimento. A actividade do arquitecto, desenvolve-se de forma
artesanal, em estreita sintonia com a organização produtiva tendo como apoio
a organização colectiva do SAP, na defesa dos seus interesses profissionais.
As relações do poder com a classe profissional dos arquitectos, embora
remontem ao século XIX, só a partir da já referida passagem de Sociedade de
Arquitectos Portugueses a Sindicato em 1934, se iniciou uma cooperação mais
acentuada devido aos interesses dos ainda poucos arquitectos nacionais,
176

O Prémio Valmor de Arquitectura tem por finalidade premiar a qualidade arquitectónica dos
novos edifícios construídos na cidade de Lisboa. O Prémio Valmor surge na sequência de
indicações deixadas no testamento do segundo e último Visconde de Valmor, Fausto Queiroz
Guedes, grande apreciador de belas artes.
177

Por razão de formação comum e de uma “vocação” comum bem ao jeito da romântica
adesão historicista dos arquitectos de novecentos, os arquitectos e arqueólogos estavam
reunidos numa só associação denominada Associação dos Arquitectos Civis e Archeólogos.
178

Em 1914 os Arquitectos de 1ª Classe no Estado ganhavam tanto como os Engenheiros de
4ª Classe ou como os agentes técnicos da Engenharia.
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tendo como principal objectivo as condições do exercício profissional, estando
implícita a reivindicação da valorização da profissão em termos sociais e o seu
mais que justificado prestigio social, a par de engenheiros, médicos e
advogados. A título de exemplo, nesta altura nem sequer havia a equiparação
a engenheiro no quadro dos funcionários do Ministério das Obras Públicas e
Comunicações, a arquitectura não era feita por arquitectos, havendo indivíduos
que abusivamente utilizavam o titulo e exerciam a profissão.
No decorrer da primeira metade do século XX, a profissão de
engenheiro assume uma preponderância importante na sociedade portuguesa,
sendo encarada como uma actividade mais séria e responsável, em detrimento
da profissão de arquitecto. Esta situação reflectia a distinção que toda uma
actividade profissional adquirira no século XIX, avocando as profissões
técnicas para as Escolas Politécnicas e as profissões artísticas para as
Academias de Belas Artes. Estas orientações provocam confrontações entre os
aspectos técnicos e artísticos, que deram origem a uma polémica que durou
até praticamente ao final do século XX.
O desprestigio era tal que o Ministério da Educação Nacional (M.E.N.)
não considerava as Escolas de Belas – Artes, escola superiores, embora o
curso de arquitectura

tivesse na sua designação Curso Superior de

Arquitectura. O mais descabido desta situação é que o Ministério da Guerra,
dirigido por Salazar, considerava que os alunos das Escolas de Belas-Artes
não podiam ingressar na Escola de Oficiais Milicianos, por ter um grau de
cultura insuficiente, obrigando-os a frequentar a Escola de Sargentos
Milicianos.

À dificuldade da imposição social profissional, não é alheia a
marginalidade em que vivia a classe, explicada pela debilidade de um grupo
que pelo diminuto número de membros, não apresentava capacidade para se
impor. Nos primeiros anos contava com menos de trinta membros; 49 em 1933
e 124 em 1948. São debilidades que abrangiam o ensino, a encomenda, as
estruturas produtivas, o sector económico e a cultura associativa e profissional,
e que perdurou durante longos anos, que determinaram a não existência de
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um reconhecimento social. Um episódio ilustrativo é o conflito em torno da
publicação da revista A Construcção Moderna179 criada em 1900 de
colaboração entre arquitectos, engenheiros e construtores, registando-se uma
ruptura em 1915 entre o administrador Manuel Nunes Colares e os Arquitectos,
apoiados pela S.A.P., com origem no facto de este insistir em publicar, como
sendo de arquitectos e designando-os como tal, obras dos tais amadores que
se dizia constituírem aluvião. De forma ingénua, Nunes Colares em carta a
Leonel Gaia, na altura presidente da SAP, vem arrogar-se o direito de continuar
a chamar Arquitectos a “cavalheiros que tendo julgado de tal merecedores,
pelo talento artístico das obras que têm produzido” e informa que continuará a
fazê-lo quaisquer que sejam as consequências. Esta posição, apresenta a
indefinição que os próprios Arquitectos mantinham da sua profissão.
Para contrariar esses factos, a SAP apresenta ao Governo em 8 de Maio
de 1930, o primeiro projecto de regulamentação profissional. A necessidade da
protecção legal da profissão, determina os objectivos do projecto de
Regulamentação da SAP em primeiro lugar, definir a missão social do
arquitecto para que não possam ser invadidas ou cerceadas, de boa-fé, as
suas atribuições, nem alegar-se, com verdade, que eles pretendem usurpar
direitos alheios; em segundo, tornar obrigatório o registo oficial dos arquitectos
diplomados, a fim de lhes ser garantido e reservado o exercício da profissão; e
por último, a instituição de uma Câmara da Ordem dos Arquitectos, com
funções consultivas, defensivas e disciplinares”180.
Os objectivos fundamentais deste projecto clarificam o monopólio do uso
do título de arquitecto obrigando uma formação em Belas Artes e a clarificação
da área de intervenção profissional.

179

A revista Construcção Moderna, constitui-se como o primeiro meio de divulgação de
tipologias arquitectónicas, de interiores e peças de mobiliário, de regulamentos, de inovações
técnicas no domínio da construção, de reflexões críticas em torno da produção nacional e
internacional. Com uma duração de quase vinte anos (1900-1919), teria como directores
técnicos o Engenheiro José Manuel Melo de Mattos (1856-1915) e o Arquitecto Rosendo
Carvalheira (1864-1919).
180

Projecto de Regulamento da Profissão da Sociedade dos Arquitectos Portugueses.
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Após a instauração do Estado Novo segue-se uma crise de trabalho,
com uma diminuição da encomenda, como consequência da falência de alguns
sectores da burguesia.
A geração de trinta, consegue adaptar-se a esta situação, motivada pela
adesão à ideologia em curso, procurou aplicar modelos e soluções que
agilizassem e tornassem económicos os processos construtivos, numa época
de baixos recursos. Será esta geração, com destaque para Pardal Monteiro e
Cottinelli Telmo que vai ocupar durante largo período os cargos directivos do
novo organismo profissional, rebaptizado no contexto da nova legislação do
Trabalho do Estado Novo, como Sindicato Nacional dos Arquitectos (SNA).
Contudo, tal como sucedera no primeiro quartel do século, também nos
primeiros vinte anos do Estado Novo a profissão, apesar de várias tentativas,
sobretudo com a intervenção de Pardal Monteiro, em torno da frustrada
reclamação de ser tratada em pé de igualdade com a profissão de engenheiro,
estes representados por uma organização designada como Ordem dos
Engenheiros apoiada numa regulamentação que demarcava os respectivos
campos de acção, não foi capaz de conseguir os seus intentos.
Em 1934, o Subsecretário de Estado da Corporações e Previdência
Social, concedia Alvará ao Sindicato Nacional dos Arquitectos181, aprovando os
respectivos Estatutos, em substituição da Sociedade dos Arquitectos
Portugueses. Os Estatutos do SNA, davam algumas respostas favoráveis aos
objectivos do projecto regulamentar da SAP de 1930, tendo-se registado na
classe, uma reacção positiva ao novo regime, contrariado especificamente num
ponto: o facto dos advogados, médicos e engenheiros, poderem desde logo,
adoptar a denominação de Ordens, enquanto às restantes profissões liberais
era somente reconhecido o direito de se organizarem num único sindicato
nacional. Embora não lhes tenha sido conferida a designação de Ordem, este
Estatuto vem consignar a protecção do título, conferiu poderes disciplinares
autónomos e introduziu uma definição dos actos da profissão entre os quais se
destacam: estudo e elaboração de projectos e fiscalização de obras,
181

Decreto - Lei 23.05 de 23 de Setembro de 1933.
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participação nos trabalhos de urbanização, estações termais e de turismo,
conservação de monumentos, arquitectura legal, peritagens, arbitragens e
avaliações.
O sindicato tinha assim um documento que lhe dava a capacidade de
controlo da classe sobre o exercício profissional, como se configura no
articulado no Artigo 3º, onde se destaca: distribuir equitativamente entre os
associados de harmonia com os trabalhos efectuados por cada um, a taxa do
Imposto Profissional que lhes caiba nos termos do regulamento; organizar a
Tabela Oficial de Honorários referente aos seus trabalhos profissionais e
submetê-la à aprovação superior; fazer cumprir as normas a que deve
obedecer o exercício profissional, tanto no que diz respeito à organização de
projectos como na direcção e fiscalização das obras e intervenção na
qualidade de peritos.
Mesmo com este peso o Estatuto, nunca seria acompanhado pelos
regulamentos complementares182 necessários ao modelo de auto regulação a
que alude no seu articulado, ficando claro que a ausência de normas de
execução determinou a ausência de eficácia na regulamentação profissional,
sendo evidente que a falta desse pressuposto deveu-se à inércia da classe.
Na acção do SNA entre 1933 e 1948, destacam-se os períodos de
liderança de Pardal Monteiro, em que é esboçado um Regulamento de
Concursos e um primeiro Código Deontológico, que não viria a ser publicado, e
o de Cottinelli Telmo, que esteve na base do compromisso com o regime que
criou as bases para a Exposição do Mundo Português (Imagens 101, 102, 137,
138 e 140) e a negociação para a realização do Congresso de 48, iniciativa
proposta pelo Ministro das Obras Públicas, ao mesmo tempo do Congresso
dos Engenheiros.
A rivalidade existente com os engenheiros era determinada pela nunca
configurada divisão de territórios profissionais, entre estes e os arquitectos.
Situação contrária ao que sucedia na Europa onde aos arquitectos em número
182

Dos regulamentos previstos nos Estatutos poucos são conhecidos. Dos elementos
encontrados em arquivo conhece-se um projecto datado de 1934 e assinado por Adães
Bermudes, referente ao “Conselho Disciplinar”, que tinha como princípios identificar o ilícito
deontológico e prever as respectivas penas.
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crescente, cada vez mais beneficiavam de formação com componentes
técnicas reforçadas, enquanto em Portugal o crescimento era reduzido e o
perfil de formação artística e académico se mantinha inalterado, dando motivo
a reivindicações dos arquitectos, algo assustados com o surgir de uma nova
elite que muitos consideravam ser a única capaz de dar resposta a um novo
modelo de desenvolvimento industrial. Basta ver, a reacção dos engenheiros
quando a Câmara Municipal de Lisboa em 1935, preparou e divulgou um
Regulamento da Construção Urbana em que era obrigatório os projectos serem
elaborados com a colaboração de arquitectos e engenheiros. Os protestos
veementes destes fizeram que esta disposição fosse corrigida, anulando assim
o regulamento.
Este facto e outros decorrentes da rivalidade existente, embora Pardal
Monteiro tivesse um grande apoio junto de Duarte Pacheco, levou a que se
arrastasse durante muitos anos a polémica das fronteiras profissionais, apesar
das tentativas de regulamentação conjunta das actividades dos dois grupos
profissionais. Serão Pardal Monteiro e Keil do Amaral a fazer uma insistente
pedagogia junto dos engenheiros, nomeadamente com textos publicados em
várias revistas da época.
Em 1949 na revista Técnica183, Keil do Amaral mantém com Pedro
Celestino da Costa (1914-2007), uma polémica a respeito da demarcação dos
campos profissionais. Reclama o engenheiro não só o cálculo, a técnica de
construção e a direcção de obras, mas já a concepção da própria “utilidade”,
nos edifícios, pelo que ao arquitecto caberia tão só, como preocupação
dominante, a forma, a expressão, a proporção: “Se, porventura, passa isto a
segundo plano e ocupa primordial importância o fim utilitário – parece difícil não
acordarmos todos em que o arquitecto se está visivelmente tornando
engenheiro” (…) “a introdução do arquitecto na resolução de problemas de
carácter utilitário é, desde que a engenharia se constituiu em técnica e em
ciência, um dos erros mais perigosos que se podem cometer” (Costa, 1949)184
183

Artigos de Keil do Amaral e de Celestino da Costa, com o título “Do engenheiro e da sua
definição” in Revista Técnica nºs 193 e nº 195, de 1949.
184

In revista Técnica, nº 193 de 1949
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A resposta de Keil do Amaral refere que os arquitectos aceitam que lhes
seja retirado o direito a calcular estruturas, mas lembra que por si só, isso não
faz da técnica, um exclusivo dos engenheiros, e se os arquitectos não calculam
estruturas é por haver proteccionismo legal aos engenheiros e ainda de forma
irónica tece o seguinte comentário: (…)“notoriamente com o propósito de lhes
garantir trabalho, uma vez que são muito numerosos e que o país é pobre de
empreendimentos em que o seu saber e a sua formação profissional tenham
mais elevada aplicação” (Amaral, 1949)185.
Em 1936, a Ordem dos Engenheiros, teve o seu estatuto aprovado 186, o
que obrigou a Direcção de Pardal Monteiro que tomou posse em 28 de
Fevereiro de 1936 em substituição de Tertuliano Marques (1883-1942), a
encetar com as instâncias oficiais conversações para a passagem de Sindicato
a Ordem. Segundo o Estatuto do Trabalho Nacional,187

eram lançados as

bases da doutrina corporativa portuguesa. Esse estatuto foi um instrumento do
Estado Novo para acabar com os sindicatos livres e por fim às greves.
Por se considerar que a arquitectura desempenha uma função social e
cultural, e com vista a alcançar um prestigio igual ao que era reconhecido aos
engenheiros com a formação da Ordem, os arquitectos através da sua
Direcção organizaram uma comissão para elaborar os estatutos da “sua”
Ordem. Este grupo organizou uma proposta de decreto, que depois seria
apresentada e submetida a aprovação, ao Subsecretário de Estado das
Corporações e Previdência Social188. Sentia a Direcção que sem um
regulamento do exercício da profissão, estava em causa o modo de exercício,
por não se definir a nível geral qual o papel das diversas classes de técnicos da
construção civil, seguramente onde os engenheiros estavam incluídos. Dos
resultados destas iniciativas, em 1938 o subsecretário sugere à Direcção que
185

In revista Técnica, nº 195 de 1949.

186

Decreto-Lei nº 27.288, de 24 de Novembro de 1936

187

O estatuto do Trabalho Nacional foi promulgado pelo Decreto - Lei nº 23.048 de 23 de
Setembro de 1933.
188

Cf. Relatório da Direcção do SNA, 1934, pg. 2 e 3.
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se preparasse um projecto de regulamento sobre a carteira profissional, onde
se criariam medidas de protecção da classe189.
No âmbito da defesa da profissão, com os instrumentos possíveis para o
reconhecimento, esta Direcção continuou a assumir uma acção insistente com
os órgãos de poder, fundamentalmente junto da Câmara Municipal de Lisboa.
Em 1938, o então Presidente do SNA, Pardal Monteiro, apresenta o
projecto intitulado Regulamento das profissões de Arquitecto, Engenheiro e
Construtor Civil, cujo preâmbulo tem o seguinte teor: “De há muito se impõe a
necessidade de procurar definir as atribuições de determinadas classes, cujo
campo de acção comum dá por vezes ocasião a confusões e a abusos dos
quais não resulta qualquer benefício para o país, nem aumento de prestígio
para as próprias classes. Há, portanto que, dentro do mais amplo espírito de
equidade e de justiça, procurar integrá-las, pela sua acção, na doutrina
corporativa do Estado Novo (...).Assim, compete ao Estado estabelecer o
equilíbrio da produção, das profissões, dos empregos, do capital e do trabalho,
bem como promover a formação e o desenvolvimento da economia nacional
corporativa num espírito de cooperação que permita aos seus elementos
realizar os justos objectivos da sociedade e deles próprios, evitando que
estabeleçam entre si oposição prejudicial ou concorrência desregrada. Dentro
destes objectivos o Estatuto do Trabalho Nacional estabelece os princípios a
que deve obedecer, na nova ordem social e política portuguesa, a organização
profissional, a qual abrange não só o domínio económico, mas também o
exercício das profissões livres e das artes, subordinando-se a sua acção neste
caso a objectivos de perfeição moral e intelectual que concorram para elevar o
nível espiritual da Nação. (...) A desordem, seja qual for a sua natureza, é
incompatível com o espírito e com a letra dos diplomas que definem a
organização corporativa nacional, pelo que ao Estado compete intervir, quando
se torne necessário, não cerceando direitos justos, mas impedindo a sua má

189

Cf. Relatório da Direcção do SNA, 1938, pg. 3.
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distribuição

e

cortando-os

quando

prejudiciais

aos

interesses

da

190

colectividade”

.

Este projecto continha em si regras caracterizadoras das profissões de
arquitecto, engenheiro e construtor, definindo áreas de intervenção profissional,
delimitando a concorrência recíproca, como se pode observar logo no Artigo 1º
quando se enuncia claramente o exercício profissional: “ (…) Consiste na
preparação dos projectos de composição dos edifícios determinando as
proporções, a distribuição e a decoração e em dirigir e fiscalizar superiormente
a execução das respectivas obras no sentido de assegurar a boa interpretação
da obra de arte que concebeu e projectou (...) competindo portanto ao
arquitecto: fazer respeitar a concordância das obras de especialidade com o
projecto geral; introduzir no projecto ou na execução das obras todas as
correcções ou pequenas alterações ao projecto que reconheça necessárias,
quer para o melhor resultado prático da solução, dentro do espírito da
composição aprovada, quer para a perfeita viabilidade e conjugação das
soluções técnicas de especialidade com o seu projecto; decidir sobre as
diferenças de critério que possam surgir entre os que intervenham na
realização dos trabalhos, sejam eles os técnicos especialistas, os fiscais da
execução, o construtor, o empreiteiro, os fornecedores ou o proprietário (...)”191
A clarificação quanto aos interesses a prosseguir pelo arquitecto, na
perspectiva deste regulamento, é expressa de forma sucinta no Artigo 2º, onde
se estatuem as incompatibilidades entre a profissão e as outras actividades no
domínio da Construção: “O arquitecto exerce uma profissão liberal e não
comercial. Esta profissão é incompatível com a de Empreiteiro, Industrial ou
Fornecedor de materiais ou objectos empregados na construção”.
A

natureza

deste

projecto

de

regulamento,

facto

estranho

e

incompreensível, é fixar-se somente na área da edificação, sem fazer

190

Extracto do preâmbulo do Regulamentação do Exercício das Profissões de Arquitecto,
Engenheiro e Construtor Civil, anexo à circular nº 1 de 1938 e que seria discutido em
Assembleia Geral.
191

Regulamentação do Exercício das Profissões de Arquitecto, Engenheiro e Construtor Civil,
da autoria de Pardal Monteiro.
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referência ao domínio do urbanismo, que estava contemplado nos estatutos do
Sindicato.
Contendo matéria que colidia com um conjunto de interesses, este
regulamento nunca viria a ser aprovado pelo governo, e ao fim de muitos anos
a iniciativa de Pardal Monteiro sob os auspícios do Estado Novo e da sua
politica de Obras Públicas, também não consegui a almejada regulação do
Estatuto Profissional do arquitecto, assim como não conseguiu negociar uma
fronteira com os engenheiros.
A par da estabilidade do número de profissionais, este período,
caracteriza-se ainda por um conjunto de elementos resultantes da inserção
social estáveis ou regulados, onde se destacam, o mercado, a formação, as
estruturas produtivas do sector e da profissão, a consciência e organização
colectiva.
As características da encomenda ajudam a compreender a imutabilidade
do estatuto profissional. Numa primeira fase os arquitectos estavam integrados
numa sociedade tradicionalista de estrutura agrária e mercantilista e portanto
sujeitos a um mercado restrito, dominado pelas classes mais abastadas e suas
encomendas particulares, na segunda, foi o arranque das obras públicas e a
integração dos poucos arquitectos nesses trabalhos, que condicionaram essa
imutabilidade.
O contacto da profissão com o Estado, como agente da encomenda,
vem minorar as debilidades estruturais.
O regime proporcionará progressos relativamente à fase anterior,
nomeadamente nos casos das obras de maior dimensão dando a possibilidade
de

realização

de projectos com

significado

urbano marcante

e

da

experimentação de novos materiais e novas soluções técnicas.
Vem a ser Duarte Pacheco, responsável pelo dinâmico período de
lançamento de obras de infra-estruturas e equipamentos pelo regime do
Estado Novo, que, por influência do prestígio pessoal e estilo dinamizador, e,
ainda através da organização do Ministério que criara, a estabelecer uma
relação relativamente pacífica e colaborante entre a profissão e o Estado, sem
que fosse necessário consolidar a instituição de uma organização profissional
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forte, que servisse de mediador, na qual se geravam ciclicamente expectativas.
É também a Duarte Pacheco, que se devem, por exemplo, as primeiras tabelas
de honorários para Obras Públicas, e a defesa da arquitectura para os
arquitectos. Essa defesa, é explicitada num discurso em 1938, “Também a
concepção de um projecto de construções urbanas de real importância não
pertence aos engenheiros, como aos Arquitectos não pertence o estudo das
fundações de uma ponte, dum traçado de caminho de ferro ou de uma estrada
(...) É necessário velar pela estética da cidade entregando a quem de direito,
aos arquitectos a orientação...” (Pacheco, 1938)192. Contudo ao longo da sua
gestão o discurso viria a sofrer alterações, sendo que a partir do final dos anos
trinta, viria a impor um controle ideológico e estilístico. Isto verifica-se quando
em 1942, no decorrer do loteamento da zona adjacente ao Parque Eduardo VII,
toma a medida de condicionar o projecto às imposições estilísticas do
portuguesismo. A esse respeito Keil do Amaral (1939, p. 45), autor do projecto,
viria a pronunciar-se: “Começou por determinar que os projectos só poderiam
ser feitos por Arquitectos de mérito reconhecido pela Câmara. Depois tentou
explicar-lhes que género de Arquitectura pretendia, tarefa difícil e comovedora:
aconselhou-os a inspirarem-se no Palácio Ludovice, no edifício da Companhia
das Águas, num prédio setecentista da Rua dos Bacalhoeiros, um imbróglio
dos diabos. E aí começaram os bons dos Arquitectos a quem a Câmara
reconheceu mérito, a quebrar a cabeça para lhe satisfazer os desejos... para
inventar a Arquitectura com que o Município tinha sonhado”.
Responsável também, pela planificação do mercado de trabalho para a
iniciativa privada, centralizada nas zonas de expansão, Duarte Pacheco, lança
uma nova política urbanística, que vem a permitir o relançamento intensivo
para a época, da construção e consequentemente mais trabalho para os
arquitectos.
A produção dos arquitectos, vista no conjunto deste período, caracterizase assim por uma intervenção estruturante por parte do Estado é, segundo as
192

In Brandão, Pedro, 2005, Ética e Profissões, no Design Urbano, Convicção,
Responsabilidade e Interdisciplinaridade – Traços da Identidade Profissional no Desenho da
cidade, Livro I- Tese de Doutoramento apresentada no Departamento de Escultura da
Universidade de Barcelona, pg, 213.
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palavras de Manuel Tainha (1922-…)193 (1984, p. 24) a origem de uma relação
de submissão destes ao poder que determina o controle ideológico, quando
refere: “A Obra Pública, emanação do Poder como tal, e portadora dos
supremos valores da Nação, à procura do seu intérprete privilegiado, o
Arquitecto.(…). O Estado Novo experimenta a sua força de mobilização do
potencial criador do país ao serviço de uma ideia-força. Experimentou-a e foi
bem sucedido. As Câmaras Municipais reproduzindo na periferia as práticas
discricionárias do Poder Central, as Câmaras lançam-se no processo das
urbanizações, espécie de aggiornamento desnaturado para inglês ver, por meio
do qual se abrem as portas à obra pública e ao Pato”.
Se do ponto de vista operacional o Estado Novo envolveu os
arquitectos

nos

programas

das

obras

públicas

dando-lhes

grande

protagonismo, no âmbito de regulador e legislador dos profissionais da
construção desenvolve uma acção plena de ambiguidades, o que vem manter
sinais

de

debilidade

a

uma

profissão

em

busca

de

autonomia

e

responsabilidade. A par dessa debilidade, uma grande desconfiança era
sentida entre os mais novos.
Entre Estado e Profissão materializa-se uma tensão cada vez maior,
consequência da postura da nova geração de arquitectos, cada vez mais
convicta da verdade do Movimento Moderno.
Esta postura por parte do Estado e a sua relação com os dirigentes do
SNA, que muitos consideravam de subserviência do segundo em relação ao
primeiro, ditou o afastamento de alguns profissionais da própria organização
que os representava, optando pelo distanciamento. Basta relembrar a pouca
participação efectiva nas Assembleias Gerais preparatórias do primeiro
Congresso, e a marcada ausência dos profissionais do norte. O mais natural
era não deixar rasto de acção numa participação associativa.

193

Arquitecto pela ESBAL, onde mais tarde veio a ser professor na área do Urbanismo.
Desenvolveu a sua actividade fundamentalmente nessa área vindo a ser co-autor do Plano de
Olivais sul, e de outros planos para diversas cidades portuguesas. Tem produzido diversos
estudos teóricos e críticos, vindo a ser director da revista “Arquitectura”.
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A aproximação do Sindicato ao poder não se resumia aos aspectos
referidos anteriormente, mas foram complementadas com acções pouco
consensuais ao longo do tempo, estas vistas como oportunas, por uns e
oportunistas por outros.
As comemorações do duplo Centenário da Fundação e da Restauração
da Nacionalidade, anunciadas por Salazar em 27 de Março de 1938, e
publicada no Diário de Noticias, foram mais um pretexto para uma atitude
colaboracionista. Neste texto de anúncio do programa das comemorações, era
claro um plano a curto prazo no domínio das obras públicas. Quatro grandes
temáticas eram ali expostas: as nacionais, as que estavam directamente
ligadas à capital, a Exposição do Mundo Português (Imagens 101, 102, 137,
138 e 140) e as comemorações do Centenário.
Este acontecimento viria a ser considerado de suma importância pela
Direcção, que se propôs de imediato dar-lhe a mais aberta e decidida
colaboração. Pardal Monteiro e Cottinelli Telmo, dois elementos da Direcção,
embora

a

título

individual

estiveram

associados

à

preparação

das

comemorações. O primeiro na Grande Comissão Nacional e o segundo na
Comissão Executiva, vindo a ter as funções de arquitecto chefe da exposição
do Mundo Português.
Já posteriormente à realização do Congresso, as relações da classe
com o governo vieram a tornar-se mais difíceis, facto a que não é alheia a
eleição de Keil do Amaral para Presidente do SNA, mas a quem, por imposição
governamental, nunca seria conferida posse.
Prossegue a luta pela procura do prestígio profissional, para equiparar a
profissão de arquitecto a outras profissões liberais, conduziu a que se
constituísse uma Representação que deveria fazer os contactos com o Ministro
Corporações para ser criada a Ordem dos Arquitectos. No relatório
apresentado é mencionada a aceitação das razões que lhe foram
apresentadas, e incumbida a Direcção para executar um Estatuto Profissional.
Essa comissão foi formada, mas veio também a redundar em fracasso.
A criação da Ordem representava-se, assim, como meio fundamental
para se obter o reconhecimento, colmatando a insatisfação com o perfil
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institucional da profissão. Tanto os projectos do SAP como o de Pardal
Monteiro, visam esse objectivo, sendo o primeiro mais débil que o segundo.
Voltando à questão da relação Profissão/Estado sob o ponto de vista
cultural, a questão levantada por muitos autores, é a existência ou não de uma
arquitectura oficial e se como conceito, integrou as vertentes monumental e
ruralista, pressupondo o controlo ideológico da arquitectura. Controlo
determinado pela imposição de características nacionalistas à expressão
arquitectónica.
Na visão de Nuno Teotónio Pereira, o Estado impôs modelos aos
arquitectos. Esta afirmação enquadra a questão na relação do poder com a
cultura, entendendo-se um controle ideológico sobre a mesma.
Pedro Vieira de Almeida acrescenta uma visão complementar: a
desvalorização profissional social dos arquitectos e consequente pouca
importância dada pelo regime ao estatuto profissional dos mesmos.
No contexto que vimos a traçar, tem cabimento introduzir outros traços
nesta análise, designadamente os itens: reduzido número de profissionais
disseminados pelo país e a tipologia do universo da encomenda. O somatório
destas questões, interagindo, foi determinante para criar o vínculo ao modelo
que definiu a arquitectura deste período.
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1.6. A institucionalização do regime através das obras públicas

É factual que os líderes de um sistema político adoptam uma doutrina
que explica e justifica dentro do contexto, a sua liderança. Essa doutrina é o
pilar da ideologia que caracteriza e dota de legitimidade para o exercício da
autoridade do poder. A ideologia justifica de igual forma tanto a liderança
quanto o sistema político em si, indicando os padrões de ordem moral, religiosa
e material.
Ao longo da História, tem havido uma tendência para que as grandes
obras sejam usadas pelos regimes mais centralistas. Os governantes que
maior ambição tem de imprimir a sua marca, de mostrar a sua autoridade, de
se perpetuarem são os que mais programas de intervenções públicas levam a
cabo. O Estado Novo regeu-se pelo mesmo padrão.
Numa perspectiva sociológica e filosófica, recorre-se a uma afirmação
de Bronislaw Baczko (1924-…)194 (1985, p. 312) que, ao reflectir sobre o
significado do trabalho do imaginário na política defende que o “controle do
imaginário social, da sua reprodução, difusão e manejo, assegura em graus
variáveis uma real influência sobre comportamentos e as actividades
individuais e colectivas, permitindo obter os resultados práticos desejados,
canalizar as energias e orientar as esperanças”.
Perante isso, pode constatar-se a importância que o processo de
produção e divulgação do aparato simbólico produzido por governos de
ideologia diversa tem para implementar uma cultura política nacionalista,
veiculada por intelectuais através da utilização reelaborada de símbolos,
imagens ou mitos identitários de um povo. Estes apelam a força do imaginário,
visível através desses elementos.
O poder sempre utilizou meios espectaculares para marcar sua entrada
e posição na história, através de comemorações, construção e reconstrução de

194

Bronislaw Baczko , historiador e filósofo polaco. A sua obra incide na análise das tensões
entre as forças sociais, que incidem no campo das batalhas ideológicas pela conquista da
hegemonia cultural e no domínio do imaginário colectivo fundado na identidade de princípios
com as comunidades, que forjam as linhas de influência em dada conjuntura.
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monumentos glorificadores e representativos. As manifestações do poder não
se coadunam com a simplicidade, sendo a grandeza o seu veículo.
A utilização de espectáculos festivos para exacerbar e enaltecer a
grandeza de um povo recorrendo à emoção, legitima a relação estado cidadão. As imagens utilizadas marcam a identidade dos regimes e tem como
objectivo reflectir a grandiosidade e força política. Nenhum sistema político vive
sem a adesão de grupos de apoio, portanto não pode ser mudo. A utilização da
mise-en-scène é um instrumento que reflecte a persuasão numa relação de
sujeição.
Na década de trinta, Portugal inicia a reestruturação do aparelho de
estado e do funcionamento da sociedade civil, em função do programa político
de Salazar que, em 1933, legitima um conjunto de reformas apoiado pela nova
constituição.
O modelo de sociedade preconizado por Salazar pressupõe uma nova
organização de Estado, que irá assentar na ideia de ordem. A ordem pedida
relacionava-se com a questão de fundo que “visava pôr termo ao desequilíbrio
encontrado nas Finanças e o reforço dos poderes de Estado” (Rosas, 1994, p.
243). Perspectiva-se, assim, uma posição omnipresente do Estado, passando a
controlar todos os sistemas organizativos. Neste sentido, são implementados,
através dos diversos ministérios, medidas de organização assegurando o
controlo de todas as áreas de actividade pública e privada. Desta forma, são
reorganizadas e organizadas as estruturas de gestão com o objectivo do
reforço do corporativismo e a institucionalização do Estado.
Assumindo-se como instituição agrupada às classes existentes, o
Estado organiza-se através de recursos próprios, com grande capacidade de
iniciativa de decisão, reforçando, assim, a sua dimensão institucional e
garantindo o seu poder através das políticas públicas. A identificação das
especificidades do aparelho com consequente tomada de medidas de carácter
imediato, revela-se o responsável pelas relações de domínio social. O Estado
aparece como uma organização dotada de recursos próprios cujos agentes,
tanto no âmbito do poder executivo como no âmbito do "poder legislativo",
desenvolve interesses próprios a partir dos quais orientam suas acções. Aqui, o
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Estado é entendido como uma instituição una, capaz de tomar decisões, de
atribuir recursos que, inserido num contexto político estável, estabelece com as
forças sociais que se encontram em seu perímetro, uma relação de
proximidade.
A Lei de Reconstituição Económica de 1935, implementada pelo Estado
Novo, surge após a crise económica de 1929, com o objectivo de planificar a
despesa pública extraordinária durante 15 anos (1935-1950) e pôr em prática o
combate ao desemprego originado pela depressão. Os recursos tinham por
destino o investimento na construção de infra-estruturas que o país necessitava
para o seu desenvolvimento, nomeadamente estradas, portos, escolas,
hospitais (Imagem 60 e Imagem 61), bairros sociais (Imagem 6), edifícios dos
CTT (Imagem 62 e Imagem 63) e outro equipamento.
Salazar consegue, após equilibrar o orçamento, criar meios para o
lançamento de um programa de obras públicas, conseguindo assim controlar o
desemprego.
A implementação de Programas de Melhoramentos Urbanos, Rurais, de
Água e Saneamento e a criação no seio do Ministério das Obras Públicas do
Comissariado de Desemprego, vai permitir a realização de muitas obras em
todo o país.
A colaboração técnica e de financiamento, entre o Estado, através do
Ministério das Obras Públicas e as autarquias, denominado Programa de
Melhoramentos Urbanos. Este programa estabelecia os moldes da colaboração
técnica e de financiamento entre estas instituições e aos moldes que as
autarquias estavam condicionadas às intervenções no meio urbano e no meio
rural.
As obras públicas, vêm a ser um das grandes realizações do Estado,
sendo este programa comparado em vários aspectos ao Fontismo 195, embora
este tenha assentado em investimento privado e o Estado Novo assentasse
195

Política de promoção das obras públicas da responsabilidade de Fontes Pereira de Melo
(1819-1887), um dos principais políticos portugueses da segunda metade do século XIX.
Durante os seus ministérios aumentou o número de estradas, construiu o primeiro troço dos
caminhos-de-ferro, que ligava Lisboa ao Carregado, iniciou a construção de outros dois
caminhos-de-ferro -Vendas Novas e Sintra- e montou a primeira linha telegráfica. Além deste
conjunto de obras, iniciou a revolução dos transportes e das comunicações inaugurando
carreiras regulares de barcos a vapor, os serviços postais e as redes telefónicas.
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em investimento público. As obras iniciadas nos anos trinta e prolongadas
pelos anos quarenta transformaram a fisionomia do país, dando-lhe uma leitura
de renovação e celebrativa do regime concretizada numa capacidade de
realização.
Com a supervisão e controle de Salazar, os ministros que fazem parte
do governo dinamizam acções de reestruturação por todo o país. Segundo a
análise de Fernando Gonçalves (1981, p. 23), “esta medida, que tem como
objectivo o domínio de todo o território, cria uma rede para garantir a
articulação entre os poderes, local, regional e nacional. O reforço do
municipalismo, controlado pelo partido único, a União Nacional (Imagem 3), foi
fundamental para impor essas medidas”.
Com um papel activo destes ministros na estratégia de actuação, foram
criadas diversos organismos, para as quais era necessário a construção de
edifícios de apoio, a nível local e regional. Assim sendo, foi definida uma rede
vasta de equipamentos, dando origem a um processo de encomenda a que o
Ministério das Obras Públicas e Comunicações daria resposta.
Duarte Pacheco, que ocupou o cargo de ministro das Obras Públicas,
embora com um interregno por assumir o cargo de presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, protagoniza um dos papéis mais importante, como
coadjuvante de relevo no processo dessas reformas e vem a ser uma figura
central nesta politica emergente. Nesse cargo, dinamizou o MOPC,
organizando-o com técnicos e métodos de projecto, o que permitiu construir
uma grande e diversa rede de equipamentos públicos em todo o território,
incluindo as colónias.
Na sua tutela, promoveram-se as medidas fundamentais que marcaram
toda a actuação do regime em matéria de obras públicas nestes primeiros anos
e que se revelaram decisivas para o estabelecimento da nova política urbana.
A par da criação do Comissariado do Desemprego é criado um regime
legal de expropriações que facilitava a aquisição dos terrenos urbanos,
estabelecida com a promulgação do Decreto - Lei nº 28797 e a realização de
obras públicas de certa envergadura.
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O MOPC centralizava a gestão das obras públicas,196 dando resposta ao
que era solicitado pelos restantes ministérios. Para isso, foram criados diversos
organismos, em conjunto com a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais (DGEMN) para executar as obras. Define-se, aqui, a intervenção
consciente destes profissionais na política específica da imagem arquitectónica
e artística que o Estado pretende. Para isso, são criadas as necessárias formas
de enquadramento político da encomenda com a relação cliente/arquitecto,
cujo objectivo é dar uma resposta eficaz a projectos complexos.
Tendo em vista a resolução e eficácia da complexidade destes
projectos, que pudessem ser construídos em maior número com rapidez e
economia, simplificando processos, são criadas metodologias pelo MOPC, a
que a DGEMN dá resposta com a criação de equipas multidisciplinares
compostas por um engenheiro e outros técnicos pertencentes ao ministério,
que serão os interlocutores com os arquitectos autores dos projectos, visando
respostas eficazes às exigências programáticas.
O trabalho destas equipas consistia no: levantamento da situação
existente, determinando as necessidades de restauro; em obras de ampliação
ou de construção de novos edifícios; em análises comparativas de projectos
similares; na definição de programas específicos e na elaboração de projectos
tipo.
Na perspectiva de um desenvolvimento económico, este trabalho é
iniciado em primeiro lugar, com a construção de uma rede de comunicações
que ligava a capital ao território nacional e, em segundo, com Espanha com o
objectivo de garantir o acesso ao mercado externo.
Objectivando o desenvolvimento do território nacional, as redes
rodoviárias e de telecomunicações são prioritários e por isso os mais
estruturados.

196

Este principio era consignado no articulado do Decreto-Lei nº31271 de 17 de Maio de 1941.
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Cria-se a Junta Autónoma de
Estradas em 1927 que, durante os
primeiros anos, faz o diagnóstico das
necessidades e define as estratégias da
rede a construir. A partir de 1933, o seu
orçamento é reforçado e ampliada a sua
acção. A Divisão de Pontes e a Direcção
de Melhoramentos Locais assumem
importante papel na orgânica da Junta
pelo trabalho complementar e de apoio
a essas infra-estruturas. Com a política

Imagem 51
Aeroporto de Lisboa
Lisboa- 1942
Arqto. Keil do Amaral
Fonte: www.scribd.com/doc/.../Aeroportode-Lisboa-nos-Anos-50

de obras públicas, foram muitas as infra-estruturas que se construíram e outras
que se restauraram, acompanhando os padrões europeus em qualidade. Estas
unificavam o mercado nacional e proporcionavam uma maior acessibilidade
relativamente aos mercados externos.
A política seguida no desenho dos traçados foi alvo cuidado e com
preocupações na adaptação dos mesmos à topografia do território, optando-se
pela criação de viadutos quando necessário, salvaguardando a possibilidade
do impacto negativo que a sua construção poderia ter na paisagem.
A rede viária foi reformulada procurando uma uniformização e para isso,
foram dotadas de abastecimento, vigilância e manutenção.
Assiste-se a uma revolução na rede viária, acrescentando-se mais 500
km à rede de estradas e, depois de lançar aquela que veio a ser a primeira
auto-estrada nacional, que liga as Amoreiras (Lisboa) ao Jamor (Oeiras), iniciase a construção da marginal que liga Lisboa a Cascais.
A rede ferroviária, através da Companhia de Caminhos de Ferro
Portugueses criada em 1927, além de promover a construção de novas linhas,
dinamiza uma componente de apoio social aos seus trabalhadores, com a
criação de escolas e de um sanatório para os ferroviários, com projectos de
Cottinelli Telmo.
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As infra-estruturas marítimas e
aeroportuárias,

devido

complexidade

e

à

sua

especificidade,

observaram uma gestão autónoma.
A posição geográfica de Portugal
é a ideal para ser o local das escalas
aéreas dos voos com origem nos EUA
ou dos quer partem da Europa para o

Imagem 52

novo continente. O aumento do tráfego

Escola Naval do Alfeite- Almada - 1933
Arqtos. Carlos e Guilherme Rebello de
Andrade
Fonte: Luís Manuel Pereira

aéreo

e

transportes

a

pouca

autonomia

aéreos

da

dos

época,

determinaram que o país fosse o
interface

ideal

para

esta

nova

modalidade de transportes.
Lisboa, por ser a capital mais
ocidental da Europa é escolhida para a
construção de dois aeroportos, sendo o
local de eleição para ser a plataforma
de ligação dos voos intercontinentais:
um, terrestre - Portela - inaugurado em

Imagem 53

1942, outro, marítimo - Cabo Ruivo para receber hidroaviões. A realização

Gare Marítima Rocha Conde de Óbidos –
Lisboa- 1943

da Exposição do Mundo Português, que

Arqto. Pardal Monteiro

se previa fosse um foco de atracção

Fonte: Luís Manuel Pereira

turística, foi outro dos motivos para a realização destas obras.
A construção do aeroporto da Portela, cujo projecto é entregue a Keil do
Amaral (1910-1975), em conjunto com a criação do Transportes Aéreos
Portugueses, viria assegurar a partir da década de quarenta, a ligação entre a
metrópole e as colónias.
Quanto às infra-estruturas portuárias, devido ao prestígio da Marinha,
através da Direcção das Construções Civis do Ministério da Marinha, é
construído o Arsenal e a Escola Naval do Alfeite (Imagens 85 e 86), cuja
_______________________________________________________________
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qualificação e ampliação era premente, tendo
esta obra ficado a cargo do arquitecto Carlos
Rebello de Andrade (1887 - 1971).
Esta

Direcção

desenvolve

grande

actividade na remodelação e modernização
dos portos de Leixões, Lisboa, Viana do
Castelo, Setúbal, Funchal, Ria e Barra de

Imagem 54

Aveiro,

Escola de Vila Pouca de AguiarBeira Alta-1936

construindo

postos

de

pesca,

capitanias, postos de rádio ou centros de
aviação naval. Após estas obras o objectivo é

Arqto. Rogério de Azevedo
Fonte: Luís Manuel Pereira

construir os portos dedicados exclusivamente a
passageiros, sendo os mais importantes a
Gare Marítima de Alcântara e a Gare Marítima
da Rocha -Conde de Óbidos (Imagem 53),
ambos projectos de Pardal Monteiro, com
intervenção plástica e decorativa de Almada
Negreiros (Imagem 41).
Para
projectos

dar
que

resposta
iriam

aos

construir

múltiplos
estas

infra-

estruturas, são feitos concursos de arquitectura
e

adjudicações directas,

envolvimento

da

maioria

o que
dos

induz ao

profissionais

Imagem 55
Escola Centenária Tipo Raul Lino
- Fontainhas – Melides-1942
Fonte: Luís Manuel Pereira

existentes no país.
Neste contexto, são chamados a intervir um conjunto de arquitectos que
marcaram a actividade profissional na primeira metade do século XX, que
integraram as diferentes comissões, casos de Cottinelli Telmo e Adelino Nunes.

Na Educação, o ensino primário é organizado com três novas medidas,
consideradas fundamentais para a propagação dos valores defendidos pelo
regime: novos conteúdos pedagógicos; criação da Mocidade Portuguesa e um
plano de construções. Assim, a reforma do ensino primário passa para três
_______________________________________________________________
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anos, o tempo de escolaridade obrigatória; os programas são simplificados e
voltados para a ideologia, com o intuito de formar as novas gerações que
difundiriam os princípios do regime dentro da própria e na sociedade.
No ensino primário, optou-se por um modelo de expansão do ensino,
sendo a sua organização planeada centralmente, e executada através da
racionalidade de custos, de procedimentos e de objectivos. Este modelo
centrou-se na expansão territorial da rede escolar, tendo como meta uma
lógica quantitativa, construindo-se novas escolas e/ou postos escolares em
todas as freguesias do país
Os equipamentos da educação, até aí elaborados pela DGEMN,
entidade que em seus quadros de técnicos despontavam Rogério de Azevedo,
Baltasar de Castro (1897-?), Guilherme Rebello de Andrade (1891-1969) e
Jorge Segurado entre outros197, as premissas da racionalização de meios de
Duarte Pacheco são postas em prática. Estes deixam de ser feitos nesta
Direcção, e para isso, são chamados Raul Lino e Rogério de Azevedo que,
embora fazendo parte dos quadros, são contratados em regime liberal 198, para
a execução dos projectos tipo, que seguem as orientações definidas por
Guilherme Rebello de Andrade no “Ante – Projecto do Plano de Tipos –
Regionais de Escola Primária Oficiais a Construir em Série”. Isto ocorre,
principalmente, por faltarem técnicos e material à Direcção Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais; devido ao reduzido tempo de resposta - 15 meses
(previstos pelo Governo para se executarem os projectos de cinco regiões); à
necessidade de deslocação aos locais e pelo prestígio de dois gabinetes de
arquitectura: o de Raul Lino (projectos dos jardins-escola João de Deus) e de
Rogério de Azevedo (Projectos dos edifícios escolares em quase todos os
distritos do Norte e Centro do País) (Imagem 54).

197

Alguns destes arquitectos tinham transitado da Direcção das Construções Escolares do
Ministério da Instrução Pública.
198

Inicialmente em 1936, Rogério de Azevedo ingressou na Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais para coordenar a área de recuperação e restauro dos edifícios
monumentais no norte do país.
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Estes dois arquitectos foram
os autores de mais de 44 variações
de 9 tipos diferentes de projectos
para dar resposta à ideia de Duarte
Pacheco de construir uma rede de
escolas uniformizadas por região.
Normalmente estes edifícios são
compostos por um ou dois pisos e
de planta simétrica, para garantir
em simultâneo, mas separado, o
ensino

masculino

e

feminino.

Coube a Rogério de Azevedo a
concepção de edifícios escolares
para quase todos os distritos do
Norte e Centro do País Imagem
54),

cabendo

a

Raul

Lino

a

concepção de edifícios para as
restantes

regiões.

Raul

Lino

projectou escolas para os Distritos
de Faro, Beja, Évora, Portalegre,
Setúbal

(Imagem

55),

Lisboa,

Santarém e Leiria, tendo repetido a
mesma planta para um mesmo
número de salas de aula com três
tipos

diferentes

regional;

para

de

arquitectura
o

Algarve,

Estremadura, Alentejo e Ribatejo,
onde utilizou cantaria e tijolo.
Para os distritos do Norte e
Centro, as escolas foram projectadas
por Rogério de Azevedo (imagem

Imagem 56
Liceu de Beja- 1930-34
Vista frontal
Arqto.Cristino da Silva
Imagem 57
Liceu de Beja- 1930-34
Planta do piso 0
Arqto.Cristino da Silva
Fonte: Revista do Sindicato dos
Arquitectos, in “Os Liceus Modernos 19261936, pgs. 5 e 10

54), com aplicação de granito, tijolo,
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xisto e outras pedras. As plantas eram igualmente repetitivas, com soluções
para 1 sala, 2 salas sobrepostas, 2 salas térreas, 3 e 4 salas, agrupando-se em
seis tipos regionais: Minho, Alto Minho, Douro, Beira Alta, Beira Litoral e Trásos-Montes.
Em 1940, a rede escolar contava com 7264 escolas e, na década de 50,
não viriam a ser construídas nem metade das 7180 dos novos edifícios
propostos pelo Estado.
O plano de construção das novas escolas, denominado Plano dos
Centenários199, lançado em 1940 e aprovado em 1941200, surge para pôr cobro
à escassez de escolas e substituir as que estavam em condições de ruínas e
de abandono. Houve um investimento efectivo nas construções escolares com
a afectação crescente de verbas dos Orçamentos Gerais do Estado, e
capacidade de concretização que teve como consequência a densificação da
rede escolar.
Raul Lino e Rogério de Azevedo não viriam a trabalhar nos projectos
das escolas dos Centenários. Contudo, os novos edifícios tipo basear-se-iam
nos seus projectos regionalizados de 1935, com modificações da linguagem
então expressa, embora com a utilização das técnicas construtivas mais
modernas e de algumas exigências funcionais, executados tendo como
premissa a interpretação do espaço/escola. Esta exigência partiria do então
Ministro Duarte Pacheco, ao lançar as primeiras escolas do Plano dos
Centenários,

obrigando

à

revisão

dos

projectos

regionais

de

1935,

determinando alguma economia construtiva201.
199

Na década de 1940, no âmbito das comemorações dos dois grandes centenários: os
oitocentos anos da Fundação da Nacionalidade, em 1140, e os trezentos anos da Restauração
da Independência, em 1640, o Estado Novo lançou o Plano dos Centenários, um programa de
construção escolar em massa que tinha como objectivo permitir a todas as crianças
portuguesas dispor de uma escola primária ao seu alcance, permitindo aumentar o nível de
educação da população. As escolas do Plano dos Centenários foram construídas segundo
modelos tipificados, adaptados às condições locais, que aliavam a funcionalidade à
arquitectura tradicional portuguesa.
200

Despacho do Conselho de Ministros, de 15 de Julho de 1941.

201

No princípio do ano de 1943, a Comissão de Revisão e Reajustamento da Rede Escolar
concluiu o seu trabalho, cujo desenvolvimento final do plano passaria a ser obrigatório para
todas as decisões sobre a construção de escolas primárias. Em 1943 foram redigidas
instruções para a escolha de terrenos destinados à edificação de escolas primárias.
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Os

novos

edifícios

organizavam-se sob o mesmo
princípio, organizados através de
uma planta comum, obedecendo
a dois tipos: edifícios destinados
a um só sexo ou com separação
para dois sexos e os alçados
desenhados com características

Imagem 58

da região onde se iam inserir.

Escola Industrial e Comercial de Setúbal- 1948
(Actual Escola Secundária Sebastião da Gama)

Anos mais tarde, foram propostas
outras simplificações aos edifícios
de uma sala tipo, criando-se o

Arqto. José Sobral Branco
Fonte: Luís Manuel Pereira

“Tipo Serra”, que se aplicaria em
lugarejos remotos das serras do país. Mantém-se, no entanto, a distribuição
tipo, alterando-se apenas pormenores construtivos. Este tipo de edifício foi
aprovado, generalizando a sua aplicação a todo o País, nos meios
essencialmente rurais.
Nas construções liceais o processo é idêntico, embora o processo da
reforma das construções liceais tenha sido iniciado em 1928, com a Junta dos
Quarenta Mil,202 o que vai permitir, através do financiamento público, a
melhoria de alguns deles e a construção de três novos edifícios, por meio de
concursos públicos, em cidades que ainda não tinham este tipo de
equipamentos concebidos de raiz: Beja, Lamego e Coimbra, todos inaugurados
na década de trinta. Apesar de existir uma política de condicionar o acesso à
escolaridade liceal,203 o Estado vai construir novos edifícios. Foram criados
liceus municipais em aglomerados urbanos com mais de trinta mil habitantes.

202

A Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário ficou assim conhecida,
pelo valor do empréstimo contraído para a “construção de edifícios e funcionamento dos
liceus”.
203

Com a reforma de Carneiro Pacheco, em 1936, cria-se uma nova política de exames que
“trava” o acesso à entrada através de um exame de admissão.
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As câmaras municipais promoviam a sua instalação, ficando elas com os
respectivos encargos tanto de pessoal como de material.204
Nos anos quarenta chegaram a funcionar cinco Liceus Municipais:
Alcobaça, Covilhã, Figueira da Foz, Portimão, e Santo Tirso.
Em

1934

dá-se

a

transição

orgânica que vai estar na origem da
centralização do processo na Junta
o

que

permite

o

controlo

construção

destes

equipamentos

por

da

novos
parte

do

Ministério das Obras Públicas. Esta
mudança permite a realização, por

Imagem 59

parte do regime, de uma avaliação

Tribunal de Beja-1949

“crítica” da primeira fase de obras

Arqto. Cottinelli Telmo

públicas por si levadas a cabo.

Fonte: Luís Manuel Pereira

O Plano de 1938, tendo como
base a política de obras públicas, vai
permitir continuar a promover novas
construções, ampliações e melhoramentos de edifícios liceais.
Este plano objectiva a construção de dez novos liceus, sendo estes
projectos entregues aos arquitectos da Junta das Construções para o Ensino
Técnico e Secundário.
Ao contrário dos liceus nacionais de Beja, Lamego e Coimbra que
apresentavam novas propostas programáticas e uma linguagem formalmente
modernas, estes viriam a ter um programa mais reduzido, com soluções
esquemáticas e linguagem uniformizada.
Os projectos de encomenda, exterior à Junta, viriam a ser reformulados,
segundo os novos critérios. Perante o descrito anteriormente, conclui-se que o
modelo de expansão se caracterizou por um carácter de extrema racionalidade
e economia na utilização de recursos e procedimentos. Os edifícios escolares
obedeciam a projectos tipo de arquitectura e caracterizavam-se pela
204

Decreto n.º15973, de 21 de Setembro de 1928
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simplificação extrema e progressiva dos espaços interiores e acabamentos
exteriores, ao contrário dos projectos e normas técnicas produzidos durante a
Primeira República. Estas escolas (Imagem 58) serão uma forma de levar a
todo o território português o novo estereótipo formal da nova arquitectura
portuguesa, onde se reflectem as
características

regionais

e

certo

romantismo na forma. Será com
Carneiro

Pacheco,

Ministro

da

Educação a partir de 1936, que o
Estado Novo vê a educação como
veículo para a transmissão das
propostas sociais. Na década que se
segue,

outros

arquitectos

desenvolvem projectos, com alguma
autonomia

criativa,

mas

sempre

inseridos na política das construções
escolares,

subordinados

aos

programas da Junta. Embora feitos
em

gabinetes

engenheiros

de
de

arquitectos
renome

e

eram

fiscalizados pela Junta, que deveria
emitir o parecer final favorável.

Imagem 60
Hospital São João – Porto – 1938
planta do piso 1
Arqto. Hermann Distel
Fonte:Arquivo Administrativo do Hospital São
João
Imagem 61

Manuel
(1889-1946),

Rodrigues
ministro

da

Júnior
Justiça

desde 1932, vem a ser responsável,

Hospital de Santa Maria
Lisboa- 1938
Arqto. Hermann Distel
Fonte:Luís Manuel Pereira

durante o seu mandato, por uma
extensa e complexa reforma legislativa, que se traduzirá, entre outras medidas
relevantes, na reorganização da Justiça em Portugal.
O Decreto-lei nº 26.643, de 28 de Maio de 1936, propõe um novo
sistema prisional, o que faz com que se crie dento da DGMN, uma Comissão
_______________________________________________________________
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das Construções Prisionais. Este decreto contemplava uma hierarquia dos
edifícios prisionais que estariam organizados em quatro tipologias: cadeias
comarcãs, cadeias centrais, cadeias penitenciárias e cadeia especiais. Em
1938, é também aprovada a Lei da Construção dos Palácios da Justiça de
Lisboa e Porto e outros estabelecimentos e, para isso, é nomeada uma
Comissão para elaborar programas arquitectónicos pormenorizados. Os
Palácios de Justiça são construídos nas principais capitais de distrito e
remetem para o poder simbólico do poder judicial que, a par da ideologia, deve
reflectir a austeridade e monumentalidade.
Cottinelli Telmo, que integra esta Comissão, fará várias visitas de estudo
a prisões consideradas modelares e, tendo como referência a penitenciária de
Brandenburgo na Alemanha considerada uma das mais modernas, desenvolve
diversos projectos tipo, onde se definem com rigor a caracterização dos
espaços, com especial atenção às celas e pátios. Estes projectos são
informados em modelos internacionais mais avançados, com os condicionantes
da arquitectura judicial prisional - o isolamento, a separação, o controlo,
resolvidos de forma racional e humanizada. O trabalho volumétrico, a
articulação dos espaços e zonas funcionais, com a criação de módulos
repetíveis, são expressão desse domínio.
A linguagem arquitectónica é consequente com a aplicação de materiais,
conciliando eficácia e economia optando-se pelo betão armado e alvenaria de
pedra, negando o estilo clássico e moderno, salientando os critérios de
proporção e equilíbrio.

Os equipamentos de saúde, tutelados pelo Ministério do Interior, tiveram
uma reforma conduzida pelo Ministro Dr. Mário Pais de Sousa (1891-1949) que
foi lenta na sua implementação, como se verifica sobretudo na conclusão dos
hospitais centrais de Porto e Lisboa (Imagem 60 e Imagem 61).
A maioria das construções hospitalares ou das grandes obras de
remodelação dos hospitais existentes, sobretudo nos distritos do Porto,
Bragança e de Braga concretiza-se na segunda metade dos anos cinquenta e
durante a década de sessenta. A sua concretização, tanto técnica como
_______________________________________________________________
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financeira, foi possível pela acção da Comissão de Construções Hospitalares,
criada no âmbito do MOP e com a comparticipação do Estado.
Estes dois hospitais foram os mais caros da época, pelo facto destes
serem cumulativamente dos mais modernos centros clínicos e universitários.
Após a criação da comissão administrativa dos novos edifícios universitários,
presidida pelo Professor Francisco Gentil (1878-1964), são concebidos o
Hospital de Santa Maria em Lisboa e o Hospital de São João no Porto
(Imagens 60 e 61).
Os hospitais obrigam a um programa de enorme complexidade, motivo
que levou os responsáveis a chamar um técnico com provas dadas. O alemão
Hermann Distel (1875-?)205 é considerado o arquitecto com o perfil mais
adequado para a execução destes projectos.
A construção destes hospitais (Imagens 60 e 61), ambos projectados em
1938, tem início na década de quarenta. Foram inaugurados na década de 50 e
considerados as maiores realizações do Estado a nível de equipamento. Estas
obras assinalaram um marco de progresso no domínio do conforto do doente,
da qualidade do equipamento, do ensino e da investigação. O projecto destes
dois hospitais (Imagens 60 e 61). assume um carácter de sem - lugar,
determinado por um desenho monumental onde se denota um forte eixo de
simetria que persegue o equilíbrio. O seu carácter monumental impõe-se no
território, rompendo o tecido urbano envolvente.
Para além destas obras de grande escala, foi iniciada uma acção intensa de
moralização, defesa e protecção da Família e de assistência aos necessitados,
sendo dinamizada a assistência social do Estado. Em 1953, a Assistência
Nacional aos Tuberculosos (ANT) elabora um plano de luta contra a
tuberculose, promovendo a realização de projectos-tipo para os diferentes
edifícios de apoio à luta nacional contra a tuberculose: os sanatórios, hospitais
e preventórios, projectados por Vasco Regaleira (1897-1968); os dispensários
distritais e concelhios, projectados por Carlos Ramos. A rede de equipamentos
205

Hermann Distel, nome associado à arquitectura oficial do nazismo, considerado especialista
em construções hospitalares e escolares, autor da Clínica Universitária de Berlim é convidado
a executar estes projectos de grande dimensão, traduzidos num programa misto: hospital e
escola de medicina.
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a construir seria distribuída a nível nacional, baseada na taxa de mortalidade
por tuberculose, apresentada no estudo feito por Fausto Lopo Carvalho (18901970) 206, em 1935.
A função dos dispensários era de alargar o rastreio, possibilitando o
diagnóstico precoce; alargar os meios profilácticos deslocando-se também ao
próprio domicílio e proceder à vigilância de crianças e adultos em perigo de
contágio. Os técnicos do dispensário sempre que um elemento da família
estivesse doente faziam o levantamento das condições económicas e sociais
do agregado familiar.
Pretendia-se, assim, controlar o desenvolvimento da doença, seguindo o
modelo implementado na Alemanha, França e Estados Unidos onde a
actuação dos dispensários incidia no diagnóstico e terapêutica da doença e na
propaganda de medidas de prevenção e propagação207.

A modernização e ampliação das Comunicações Postais, Telefónicas e
Telegráficas- CTT (Imagem 62 e Imagem 63), ficaram a cargo da Comissão
para Elaboração do Plano Geral das Construções e Redes Telefónicas e
Telegráficas criadas para o efeito, em 1934. O objectivo era modernizar a rede
de telecomunicações com as últimas inovações tecnológicas, cobrindo todo o
território nacional.
Esta modernização também passa pela construção de edifícios de raiz,
em todas as localidades, para albergar os serviços postais que permitiram um
contacto directo com as colónias, contribuindo de forma eficaz para a
consolidação da política imperialista.
Estes edifícios constituem um caso especial na arquitectura da época,
facto que se deve à tipologia de encomenda, em que só um arquitecto, Adelino
Nunes, foi o responsável pela realização destas obras, o que resultou numa
experiência onde a diversidade formal e arquitectónica observa um percurso
206

Lopo de Carvalho desenvolveu um vasto e empenhado trabalho na área da luta contra a
tuberculose desde o tempo da monarquia, pelo qual fez um estudo e consequente relatório da
proliferação da doença para a ANT: A luta contra a tuberculose em Portugal em 1935.
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De 1902 a 1933 o número de óbitos, e os correspondentes índices anuais de tuberculose,
progrediram de forma assustadora.
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peculiar, facto idêntico ao de tantos outros arquitectos portugueses. Se por um
lado apresenta obras notáveis de cunho modernista, como é o caso de Setúbal,
Estoril (imagem 125), e Figueira da Foz e outras, por outro, executa projectos
ao gosto da época onde se denota o tradicionalismo em consonância com as
directrizes do regime. A obra mais emblemática, que em conjunto com as obras
feita em cidades e vilas de menor dimensão é
representativa dessa atitude, é o Palácio das
Comunicações em Lisboa.
Após ter sido realizado um levantamento
das necessidades e depois de serem feitas
viagens de estudo a França e a Inglaterra, para
serem observados exemplos considerados os
mais emblemáticos, a Comissão apresenta um
plano em 1937, definido com uma estratégia de
intervenção

juntamente

com

um

programa

arquitectónico.
Daí decorre uma classificação dos edifícios
a construir, as prioridades de execução, e a
possibilidade

de

se

realizarem

projectos

excepcionais para terrenos difíceis. Este facto
origina a elaboração de três projectos tipo: nível
simples - para povoações mais humildes, num
estilo mais histórico-regionalista; nível médio para vilas com certa importância, ou pequenas
cidades, num estilo mais moderno e inovador;
Palácios dos Correios - para grandes cidades,
num

estilo

regionalismo,

ecléctico
como

que
a

mistura

tanto

modernidade

e

o

Imagem 62
CTT- Figueira da Foz- 1939
Imagem 63
CTT- Covilhã-1939
Arqto. Adelino Nunes
Fonte: Luís Manuel Pereira

a

monumentalidade.
Estes projectos partem de uma planta racional, garantindo a autonomia
das três funcionalidades mais importantes dos edifícios: atendimento ao
público; serviços técnicos e casa do gerente, e prevêem duas hipóteses de
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alçados, um moderno e o outro regionalista. Contudo, estes projectos careciam
do parecer de Raul Lino.

Nos equipamentos bancários, a Caixa Geral
de Depósitos inserida num amplo contexto de
reforma geral dos serviços administrativos e de
reorganização do crédito, visando a prossecução
de objectivos de política económica e social, tem
na reforma de 1929, pelos Decretos-lei nºs 16.665,
16.666, 16.667 e 16.668 de 27 de Março, uma
importância estratégica para Salazar apoiar a
recuperação das finanças públicas, através da
assistência financeira à economia nacional. A sua
organização conjuga serviços privativos e serviços
anexos – a Caixa Nacional de Previdência e a
Caixa Nacional de Crédito. Com personalidade
jurídica e autonomia financeira, estes serviços,
estavam sob administração da Caixa Geral de
Depósitos,

Crédito

e

Previdência.

Com

personalidade jurídica e autonomia financeira, estes

Imagem 64
Caixa de Crédito e
Previdência - Guarda -1939

serviços, estavam sob administração da Caixa Geral

.vista frontal

de Depósitos, Crédito e Previdência.

Imagem 65

Na Caixa Nacional de Crédito, centralizam-se
todos os serviços e operações do Estado que
respeitem a crédito agrícola e industrial, a quaisquer
outras operações de crédito, sejam quais forem os

Caixa de Crédito e
Previdência- Guarda -1939
.vista lateral
Arqto.Cristino da Silva
Fonte: Luís Manuel Pereira

Ministérios por onde este haja sido concedido, e
quaisquer outras operações de crédito de conta do
Tesouro. A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência (Imagens 64 e 65)
deixa de poder realizar operações de crédito agrícola ou industrial, descontos
ou financiamentos a particulares, com o aval do Governo, sendo as contas
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correspondentes transferidas para a Caixa Nacional de Crédito. Poderá, no
entanto, continuar a prestar financiamentos à administração central, local e
entidades corporativas, através dos ministérios, das Câmaras Municipais,
diversas entidades públicas de coordenação económica e corporações,
designado genericamente “Crédito ao Sector Público e Corporativo”.
É a partir da reforma de 1929 que a Caixa se afirma como
estabelecimento de crédito, alargando os limites em que até então
praticamente se continha, de financiamento do Estado, e devido a este facto foi
necessário ampliar a rede de agências. A Comissão Administrativa das Obras
da Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência (Imagem 64 e Imagem 65))
integraria nos seus quadros, os arquitectos Luís Cristino da Silva e João
Simões, para executarem os projectos das agências de Espinho, Guarda,
Castelo Branco, Elvas, Leiria, Beja e Setúbal, o primeiro e Portalegre e
Famalicão, o segundo. Devido à importância que tinha para a economia, são
construídos edifícios nos centros das cidades e vilas do país, para permitir um
fácil acesso dos cidadãos de qualquer região.
Estes projectos realizados entre 1937 e 1941, dado a sua importância de
representatividade, assumem o carácter de imponência urbana, com volume
depurados, salientado-se a porta de entrada com o “letring” característico da
CGD. Eram construídos com o objectivos de parecerem bastante sólidos e
seguros, como factor psicológico a transmitir. São construídas variadas
tipologias, divergindo quanto à importância do local em que era construído,
mantendo, contudo sempre a linguagem associada ao carácter da função do
edifício.

Na agricultura, desenvolveram-se um conjunto de reformas, implantando
uma série diversificada de estruturas de apoio às diversas áreas da actividade
agrícola.
Através da Junta Autónoma das Obras Públicas é apresentado o Plano
Hidroagrícola em 1935. Este plano tem como objectivo o desenvolvimento da
agricultura em todo o país e, para isso, executam-se as obras hidráulicas do
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Vale do Sado, Campina de Idanha, a Barragem e a Barragem Marechal
Carmona, estas últimas com a colaboração do Cassiano Branco nos projectos.
A par destas infra-estruturas de base, foram construídos sem intervenção de
arquitectos, adegas e lagares e silos de armazenamento de cereais,
respectivamente pela Junta Nacional do Vinho e Junta Nacional do Azeite e
Junta Nacional do Pão.
A paisagem do território sofreu grande transformação devido à
florestação apoiada por uma rede de casas a partir de um projecto-tipo, para os
trabalhadores que dariam apoio e fariam o controlo e segurança florestal.
As obras públicas não foram a
única preocupação do regime. A par e
como complemento dessas obras, seria
o urbanismo a ter uma importância vital
na disciplina urbanística das cidades
em Portugal, visto ser esta prática, um
dos

instrumentos

imagem
urbanismo

de

responsável

cidade
é

pretendida.

encarado

como

pela
O
o

responsável da edificação global da
cidade assumido também como obra
pública.
O período de consolidação do
Estado Novo implicou na implantação

Imagem 66

de uma política urbana, contrariando a

Bairro da Encarnação-Lisboa-1940
Moradias bi-familiares

prática e descoordenação anterior. Esta
política tem como objectivo resolver os
muitos problemas urbanos do país e da
cidade, do geral para o particular. Esta
vem instaurar-se por meio de uma série
de procedimentos, desde a criação de

Imagem 67
Bairro da Encarnação-Lisboa-1940
Quartel dos Bombeiros
Arqto. Paulino Montez

Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa
Núcleo Fotográfico
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diplomas legais e novas instituições com programas visando o estabelecimento
de formas intervencionistas, no âmbito da reorganização do país, dotando-o de
infra-estruturas necessárias para a sua modernização.
Desde a industrialização a interferência da produção capitalista nas
estruturas agrárias libertou muita mão-de-obra que foi procurar meio de
sobrevivência nas cidades, atraída pelas unidades industriais criadas nas áreas
urbanas.
As estruturas urbanas não estavam preparadas para acolher este
crescimento demográfico e rapidamente se desencadeou a especulação sobre
os alojamentos, situação que agravou as condições de solvência habitacional
de um grupo significativo da população. A produção de habitações destinavase essencialmente à classe média urbana sendo assim resolvido em parte o
problema principalmente nas maiores cidades, Lisboa e Porto.
Segundo Luís V. Batista (1996, p. 1)., os bairros sociais inaugurados
pelo Estado Novo em 1934 e 1935, mais de década e meia depois de terem
sido iniciados, os dois Bairros Sociais de Lisboa da 1ª República “são um caso
paradigmático de utilização política de objectos físicos de interesse social”.
No entendimento de Luís Viana Batista, (1996, p. 1), isto sucedeu
porque “a apropriação ideológica, a cargo do regime emergente, é feita no
sentido de ressaltar as incompatibilidades entre a ideologia e a prática
governativa republicanas e as necessidades e as possibilidades económicas e
morais da Nação. Aliando a normativa corporativista à capacidade técnica de
fazer obra, o discurso dos novos dirigentes nacionais recorre ao exemplo
destes Bairros Sociais, tornados Económicos, para exaltar as virtudes da nova
governação”.
Para confirmar isso, segundo o mesmo autor, no discurso208 do
Engenheiro Teotónio Pereira (1902-1972), Subsecretário de Estado das
Corporações e da Previdência Social durante a inauguração do Bairro da
Ajuda, a ligação Estado - família e a casa própria, dois suportes do regime,
eram afirmadas várias vezes. Repudia-se a ideia dos blocos gigantescos de
habitações
208

numeradas

como

quartos

de

hotel;

querem-se

casas

Publicado no Jornal Diário de Noticias do dia 11 de Março de 1935.
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independentes, lares próprios a cujo fogo se aqueça o amor da família e se
robusteçam os laços da vida moral. Segundo o mesmo orador, esta obra tem
de ser olhada como uma das manifestações da Revolução Nacional, que
assegurará aos nossos filhos a honra e o orgulho de se sentirem portugueses
num “Portugal Maior”.
Ainda, segundo Luís V. Batista (1996, p. 1), “o uso político dado aos
Bairros Sociais (Imagem 6) iniciados ainda na 1ª República, Ajuda e Arco do
Cego em Lisboa e Arrábida no Porto, nos anos de edificação do Estado Novo,
em que os seus promotores procuram deste modo um efeito legitimador de um
regime emergente, assenta no discurso então dominante das virtudes
tradicionais da vida portuguesa”.
A simbologia da protecção da família que esta iniciativa comporta, já que
através da destinação da casa individual à posse das famílias social e
economicamente desfavorecidas se dá expressão a um dos fundamentos
ideológicos do corporativismo, é particularmente aproveitada neste contexto.
No período que decorre entre o aparecimento da Constituição
Corporativa de 1933 e o final da Segunda Grande Guerra os Bairros
Económicos, foram reflexo da capacidade concretizadora do regime.
A conclusão dos bairros iniciados com a Primeira República, acabaram
por ser, ainda segundo Luís Viana Batista (1996, p. 1),, “um cartão de
apresentação da iniciativa moralizadora do regime, como os seguintes serviram
para provar a irreversibilidade de um processo e de um modo de actuar”.
O interesse colocado pelo Estado Novo no urbanismo, a importância
concedida a estes estudos urbanísticos e o reconhecimento da sua extrema
necessidade são revelados, segundo Carlos Nunes da Silva (1994, p. 12)
“numa série de conferências sobre problemas de urbanização levadas a cabo
em 1934”.
A criação do Plano Geral de Melhoramentos e do Plano Geral de
Urbanização, através de diplomas governamentais, serão os instrumentos
responsáveis pela organização da nova cidade, a partir de uma nova lógica de
crescimento, dotando-as de saneamento, equipamentos, habitação, espaços
verdes, vias de comunicação entre outros.
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Estranhamente, a lógica de crescimento das cidades do país
preconizada pelo diploma inspira-se na primeira legislação urbanística francesa
de 1919, onde os conceitos de Alfred Agache (1875-1934) 209, adoptados para
reconstrução das cidades que foram destruídas pela guerra.210 A opção do
zoneamento como lógica de crescimento urbano para as cidades portuguesas
foi a grande inovação nos Planos Gerais de Urbanização. Por esta legislação
as Câmaras Municipais estavam obrigadas a elaborarem Planos para as sedes
dos municípios com mais de dois mil e quinhentos habitantes e com
crescimento demográfico superior a dez por cento. Estes deveriam estar
concluídos no prazo máximo de três anos.
É criada em 1938, a Comissão de Fiscalização dos Levantamentos
Topográficos Urbanos para executar todos os levantamentos dos aglomerados
urbanos enquadrados na legislação e, a partir da sua concretização em 1941,
deu-se inicio à realização de alguns Planos. Devido à falta de profissionais
experientes nesta área – nos anos quarenta existiam apenas dois urbanistas
com formação específica, David Moreira (1909-2002)211 e João Faria da Costa

209

Figura proeminente do urbanismo francês e vice-presidente da Société Française d'
Urbanistes. No primeiro mandato de Duarte Pacheco no Ministério das Obras Públicas é
contratado para elaborar um estudo de urbanização da zona que se estende de Lisboa a
Cascais.
210

Segundo Fernando Gonçalves (1986, p. 105), o Ministro, Duarte Pacheco entendia
que"(...)que os planos gerais de urbanização deviam essencialmente preocupar-se com os
edifícios notáveis de uma cidade e apenas acessoriamente deviam servir como instrumentos
de polícia”.
211

Arquitecto pela Escola de Belas Artes do Porto, onde conclui o Curso Especial de
Arquitectura Civil em 1929. Estagiou em Paris no Atelier Laloux- Lemaresquier e,
posteriormente, foi bolseiro da Junta Nacional de Educação e do Instituto para a Alta Cultura.
Em 1939 concluiu os cursos de Arquitectura e Urbanismo na Escola Superior de Belas Artes de
Paris, tendo obtido o Diploma de Estudos Especiais de Urbanismo e o de Arquitecto Diplomado
pelo Governo Francês Foi discípulo, entre outros, de Lemaresquier, Gréber -autor dos planos
dos Jardins de Serralves. Na Escola de Belas Artes do Porto foi Professor da 16ª cadeira, de
1946 a 1957, e professor interino da mesma Escola, tendo participado, em 1962, no Concurso
de provas públicas para o provimento de um lugar de professor de Urbanologia, obtendo,
então, o título de Professor Agregado. Desenvolve um trabalho conjunto com Faria da Costa,
arquitecto de Lisboa, tendo realizado diversos planos em Portugal entre os quais: Águeda,
Paredes, Matosinhos, Aveiro, Barcelos, Elvas, Guimarães e Chaves.
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(1906-1971)212 - recorre-se a experientes profissionais estrangeiros entre os
quais o já citado Alfred Agache e Etienne de Groer213.
A

estes

profissionais,

e

por

convite de Duarte Pacheco, juntam-se
Cristino da Silva, Paulino Montez (1897 1988), Paulo Cunha, Jorge Segurado e
Carlos Ramos. Contudo devido ao
imenso

trabalho

dificuldade

em

a

realizar

cumprir

a

e

a

politica

governamental dos Planos, as Câmaras
Municipais sugerem outros urbanistas
para a concretização dos trabalhos,
tendo havido despacho favorável por
parte de Duarte Pacheco, porém com a
obrigatoriedade

de

estes

nomes

estarem sujeitos a aprovação do próprio,
visando a qualidade técnica.
A complexa malha burocrática, a

Imagem 68

que estavam sujeitos os planos para a

Parque Florestal de Monsanto-Lisboa1939
Arqto. Keil do Amaral

sua aprovação, passando por diversos

Imagem 69

organismos, tornava-os morosos na sua

Parque Eduardo VII-Lisboa-1945
Arqto. Keil do Amaral

aplicabilidade.

Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa
Núcleo Fotográfico
212

Foi o primeiro urbanista português com formação moderna e internacional e diplomado em
arquitectura pela Escola de Belas Artes de Lisboa em 1933, e pelo prestigiado Instituto de
Urbanismo da Universidade de Paris, como Urbanista em 1935. Pertenceu a geração de
arquitectos como Keil do Amaral e de paisagistas como Caldeira Cabral. Faria da Costa
trabalha em Paris com mestres urbanistas de renome, como Alfred Agache e Étienne de Groer
– os quais viriam a trabalhar com Duarte Pacheco em Portugal. A convite de Duarte Pacheco
enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Faria da Costa ingressou nos Serviços
Técnicos da edilidade, chamando Groer à capital para executar o Plano Director de Lisboa.
Neste quadro, Faria da Costa constitui um gabinete na CML para estudos de urbanização,
onde trabalham Francisco Keil do Amaral e Ignácio Peres Fernandes e onde foram elaborados
estudos para o Bairro do Restelo, integrado no Plano Geral de Urbanização de Lisboa e para
Alvalade.
213

Etienne de Grõer, trabalhará em Portugal durante as décadas de quarenta e cinquenta.
Será o responsável pela realização dos Planos de Urbanização da Costa do Sol e de Lisboa.
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Estes deveriam conter os pareceres dos municípios, da Junta de Higiene
Concelhia e sobretudo da Direcção Geral dos serviços de Urbanização, a qual
tinha o voto final, podendo remetê-los ao processo inicial para reformulação,
caso este apresentasse desvios e omissões que os tornassem ineficazes. Só
após parecer favorável por parte desta Direcção, o Plano é remetido para
parecer final do Conselho Superior de Obras Públicas, para posterior despacho
ministerial. Contudo, este longo processo acabou por trazer aspectos positivos
para a prática profissional, sobretudo na formação de novos técnicos, muitos
deles absorvidos pela administração central.
A intervenção global do Estado e das Câmaras Municipais através da
obtenção e disponibilização de terrenos, fez com que os Planos de
Urbanização se tornassem verdadeiros projectos urbanísticos.
Estes planos estavam em sintonia com a ideia de coordenação de
esforços e centralização do poder conforme as normas pelo regime.
A partir de 1948, com a nova política de solos, 214 é adoptada uma nova
estratégia para resolver o problema do crescimento das cidades, exigindo
assim um trabalho interdisciplinar entre a arquitectura e o urbanismo.
O desenho adoptado para as novas figuras do planeamento urbano é
baseado nos modelos clássicos tendo como princípios a regra e a ordem, que
a partir elementos de relevo -edifícios notáveis, monumentos ou fontes - são
definidos grandes eixos organizadores do espaço: ruas, avenidas ou alamedas
e as praças organizam-se conceptualmente através da delimitação física,
composta por edifícios com ou sem galerias. Define-se uma organização
hierárquica - cidade, vila, aldeia, bairro, quarteirão e rua- com uma escala
humanizada, mas demasiado regrada devido ao processo de desenho.
A partir destes valores, que se reflectiram no desenvolvimento de
diversas cidades portuguesas, em situações localizadas e pontuais. É Lisboa,
que por ser a capital do Império, mais beneficia e onde se concentram os
grandes investimentos públicos, assumindo o protagonismo, ficando o resto do
país remetido a algum esquecimento, ou então a obras pontuais.
214

Publicação da Lei 2030, de 22/6/1948, em que o Estado incentiva a participação de privados
nas acções de construção de fogos. Com esta politica o poder público deixa de ser o único
interveniente.
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Esta pontualidade verifica-se no Porto, onde os ímpetos edificadores do
estado chegam de forma espaçada e modesta e só no pós-guerra as
intervenções urbanas se fazem sentir. Estas já são consequência discurso
moderno, pois nas leituras que se fazem aos bairros que consolidaram a sua
expansão, verifica-se a influência dos princípios decorrentes da "Carta de
Atenas", cujas orientações faziam a “divisão” das cidades em espaços
exclusivos para as quatro funções básicas - habitar, trabalhar, lazer, circular - e
para uma tipologia de construção em que dominava o bloco de andares isolado
com amplos espaços à volta. Esta concepção opunha-se ao conceito
tradicional de cidade. Surgem novos e grandes equipamentos como o Hospital
São João, a zona industrial do Ramalde e o aeroporto de Pedras Rubras
inaugurado em 1945.
Em Coimbra, a parte alta é completamente arrasada para dar lugar ao
Campus Universitário, obra digna de registo em conjunto com alguns edifícios
de equipamento.
Será a partir de Lisboa, sob a supervisão directa de Duarte Pacheco,
que se vai incutir ao resto do país uma ideia de nacionalismo e onde se assiste
ao rasgar de enormes avenidas e à edificação das grandes obras do Estado.
O ano de 1938 constitui o ano charneira na história da política urbana da
cidade de Lisboa, pela simultaneidade de uma série de acontecimentos
importantes e para Carlos Nunes da Silva (1994, p. 14) “a tomada de posse de
Duarte Pacheco no cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo
que acumularia com o de Ministro das Obras Públicas; a implementação da
nova política municipal de urbanização e o início do Regime dos Centenários; e
a contratação de Étienne de Gröer, como anteriormente foi referido, para o
cargo de Urbanista-conselheiro da Câmara Municipal de Lisboa”.
A grande margem de manobra de Duarte Pacheco, advinha do facto de
ser Ministro das Obras Públicas e Presidente da CM de Lisboa, o que lhe
permitia fazer transferências de verbas do referido ministério para a Câmara
Municipal, permitindo realizar várias intervenções de fundo na cidade.
Um dos instrumentos importantes e que definiu as linhas orientadoras no
desenvolvimento da cidade foi a elaboração do PGUEL - Plano Geral de
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Urbanização e Expansão de Lisboa que previa, fundamentalmente a
reaproximação da cidade ao rio Tejo, visto o desenvolvimento novecentista terse processado em direcção a Norte, a coordenação das realizações municipais
quanto a trabalhos de urbanização, concentrando-os exclusivamente na
dependência da Câmara Municipal de Lisboa e impedindo a intervenção de
privados, que até então tinha sido a solução mais corrente, por falta de verbas
no município, bem como a rejeição de um desenvolvimento sempre feito à
custa de soluções de emergência.
A expansão da capital é feita sobretudo para noroeste, com a
implantação de eixos estruturantes com as avenidas novas e a construção dos
Bairro de Alvalade, Praça de Londres e Areeiro. A par destes, são construídos
bairros no perímetro urbano da cidade com uma estética padrão: Encarnação
(imagem 67), Matinha, Madre de Deus, Alvito (Imagem 89), Bairro Salazar,
Ajuda e Restelo.
Muitas mais obras foram executadas neste período que serão remetidas
para uma análise mais específica, contudo fica subjacente neste percurso
feito, a materialização de um modo de governar, em que as obras públicas
foram um argumento de força de uma prática governativa, e que sustentado
em pressupostos ideologicamente convincentes, permitiu uma cultura de poder
hegemónica.
A ideologia foi um instrumento intelectual para legitimar a acção política,
concentrada num conjunto de representações, de valores e estratégias para
fazer prevalecer um projecto político.
Foi possível ao regime, num período que decorre entre o aparecimento
da Constituição e o final dos anos cinquenta, pôr este conjunto de obras como
estandarte de uma acção concretizadora como elemento significante de um
processo de actuar.
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PARTE II
A OBRA DO REGIME E A INTERRUPÇÃO (IN) VOLUNTÁRIA
DA MODERNIDADE

2.1. Atitude e crise de identidade como processos de
construção do percurso

Numa perspectiva histórica, o arquitecto e a sua praxis, não podem ser
vistos numa perspectiva romanceada, algumas vezes, visto como herói e
outras, como agente conivente com interesses inconfessáveis.
Os estudos históricos da Arquitectura têm tido tendência para se centrar
sobre os produtos da Arquitectura, interessando-se pelos arquitectos apenas
na medida do seu contributo, teórico ou prático, para aqueles produtos,
esquecendo assim o que está por detrás da formação do arquitecto nas
diferentes culturas e épocas, a sua inserção no processo da construção, as
suas

estruturas

produtivas,

institutos

normativos

e

formas

de

responsabilização. Estes elementos estão intrinsecamente ligados ao produto
final do arquitecto e portanto à forma como este se insere e produz num
determinado período.
Segundo Pedro Brandão (1950-…)215 (2005, p.123), na sua dissertação
“Ética e Profissões, no Design Urbano, Convicção, Responsabilidade e
Interdisciplinaridade – Traços da Identidade Profissional no Desenho da
cidade” ao fazer uma leitura da história da profissão em Portugal, refere que
“só uma parte reduzida da construção teve a participação directa da profissão
de arquitecto. Sobretudo os edifícios notáveis, aqueles que detinham programa
e requeriam especiais qualidades”. A estes era facultado a contribuição de
alguém

com

conhecimentos

profundos.

Assim

sendo,

os

arquitectos

215

Pedro Brandão (1950-…) é licencidado em Arquitectura pela ESBAL (1977) e doutorado em
Espaço Público e Regeneração Urbana, pela Universidade de Barcelona (2005) é professor
convidado no Curso de Arquitectura do IST. Foi presidente da Associação dos Arquitectos
Portugueses e do Centro Português de Design; e a nível internacional, presidente da Comissão
de Ética do Conselho dos Arquitectos da Europa. Criou e dirigiu o curso de Pós-graduação e
Mestrado em Design Urbano (CPD-UB 1999-2004) e tem vários livros publicados sobre a
temática do espaço público.
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relacionaram-se por isso com que tem o poder, permitindo contudo influenciar a
sociedade no seu conjunto quando os seus processos, princípios e práticas,
tocaram segmentos importantes da população. O seu papel no desenho dos
objectos das e para as cidades é sempre reflexo dos momentos em que o
conseguiram.
O processo que envolve a análise de uma situação histórica incluindo as
suas produções materiais, nas quais se inclui quer a arquitectura quer o
urbanismo, implica forçosamente o reconhecimento das diferentes regiões do
nível ideológico que constituem essa mesma situação histórica.
Vitrúvio216 (2006, Livro 1)217 define a Arquitectura como “uma ciência
adornada ou ajudada por muitas disciplinas e várias erudições em virtude de
cujo juízo se aprovam todas as demais obras que se realizam pelas demais
artes” e para o mesmo autor (2006, Livro 6): “todos os homens e não só os
Arquitectos podem aprovar o que é bom, mas entre os idiotas e aqueles há
esta diferença: que o idiota, antes de vê-lo feito, não pode saber o que vai a ser
(um edifício), o Arquitecto pelo contrário tão depressa quanto o conceber no
ânimo, já antes de começar, tem definido como vai a ser, tanto pela beleza,
como pelo uso, como pela formosura”.
A partir das definições tão ancestrais de Vitrúvio, que nunca perderam a
validade, e confirmadas por Kostof (1936-1991)218 na sua obra “The architect,
Chapters in the History of the Profession”, dedicada à história e ao exercício da

216

(Vitrúvio) Marcus Vitruvius Pollio, arquitecto e engenheiro romano que viveu no século I a.C.
e deixou como legado a sua obra em 10 volumes, aos quais deu o nome de De Architectura
(40 a.C.) que constitui o único tratado europeu do período greco-romano que serviu de
inspiração a diversos textos arquitectónicos desde a época do Renascimento. Os seus padrões
de proporções e os seus princípios: utilitas, venustas e firmitas (utilidade, beleza e solidez),
inauguraram a base da Arquitectura clássica.
217

Tradução do latim para o português feita por M. Justino Maciel, numa edição publicada pela
edições do IST, Lisboa.
218

Spiro Konstantine Kostof, búlgaro nascido na Turquia eminente historiador de arquitectura e
professor na Universidade da Califórnia, Berkeley. Seus livros continuam a ser lidos e alguns
são rotineiramente usados em cursos universitários de história da arquitectura. A abordagem
Kostof a história da arquitectura mostra como obras de arquitectura são incorporados em seus
contextos social e físico. A sua obra, Uma História da Arquitectura: Configurações e Rituais, de
1985, incorpora essas ideias, tornando-se um texto padrão.
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profissão, essa relação, poderá então formalizar-se nas questões da integração
dos saberes e da responsabilidade social, no contexto profissional do
arquitecto.
Considerando que o conceito de ideologia se define como um conjunto
de ideias próprias de um grupo, que traduzem uma situação histórica, ao
mesmo tempo que essas ideias se concretizam num conjunto coerente de
representações, valores e crenças,219 então, a arquitectura participa da
ideologia, isto é, ela é um produto ideológico e corresponde a um modo de
produção ideológica, mais ou menos evidente, ainda que em registo paralelo.
Assim, à arquitectura compete a concretização e a transposição para um
plano material, desse conjunto de representações, valores e crenças, e caso se
determine a impossibilidade de tradução directa da mensagem essencial da
ideologia em edifícios ou cidades, resta à arquitectura a concretização
cenográfica do modo de vida ensaiado pela ideologia. No entanto, a análise da
relação arquitectura - ideologia, vê-se confrontada com uma dificuldade de
certo modo evidente, a de que a transposição para um plano material da
ideologia é em primeira mão, narrativa, ao passo que a arquitectura, nesse
plano material é eminentemente plástica e que em todo o caso, essa
transposição é sempre por definição indirecta, uma vez que a arquitectura se
encontra suportada por concepções que extravasam a expressão ideológica
acabada.
A relação entre a arquitectura e o poder fosse ele, político, religioso ou
económico, sempre foi uma constante ao longo da história da arquitectura. O
Estado Novo teve uma maior preponderância sobre o exercício da
arquitectura, pondo os arquitectos a responder em conformidade aos objectivos
da entidade patrocinadora.
Neste período, cuja baliza está determinada pelos anos trinta -cinquenta,
a ideologia veiculada pelo regime salazarista, mereceu uma interpretação e
resposta, dos agentes culturais envolvidos tanto dos ideólogos como dos que

219

Ctdo. Nikos Hadjinicolau, 1989, In História da Arte e Movimentos Sociais, Edições 70,
Lisboa, pg. 22.
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estiveram envolvidos na produção da arquitectura e da cidade, isto é, entre os
arquitectos.
Foi a partir destas respostas, definições de ideologias estéticas, tanto
qualitativa como quantitativa que se fez uma interpretação caracterizadora da
nossa cultura arquitectónica. Ainda que, no sentido de satisfazer alguns pontos
de vista mais convenientes à leitura proposta, a imparcialidade ou rigor não
ultrapassasse a sua condição de interpretação tendencial. Neste sentido,
recorre-se a Manfredo Tafuri (1935–1994)220 (1984, p. 7) quando afirma que a
“produção de significados faz-se a partir de uma construção analítica, não
sendo definitiva mas sempre provisória e é instrumento de desconstrução de
realidades captadas”. Como tal a história é determinada e determinante. É
determinada pelas suas tradições próprias, pelos objectos que analisa, pelos
métodos que adopta e, determina as transformações de si própria e do real que
desconstrói.
Da

mesma

forma

que

se

identificou

a

ideologia,

igualmente

reconheceram-se os diferentes produtos materiais gerados dessa interacção.
No caso da arquitectura encontramos um grupo de edifícios e planos
urbanísticos, muitas vezes diversificados, mas que perfeitamente podem ser
agrupados, integrando-os nesses conceitos ideológicos.
Embora tipologicamente dispersas, devido ao seu uso e funcionalidade,
estas contem características idênticas, umas mais óbvias do que outras, a nível
de estilo, pressupondo uma ideologia estética comum. Foi a análise da
articulação da teoria das ideologias estéticas e da obra, que permitiu o conjunto
de premissas que validaram a sua classificação. Recordemos que a produção
arquitectónica, muitas vezes resulta de uma relação de inúmeros agentes cujos
interesses são diferenciados, e portanto conflituosos, determinando que a
condição de autor da imagem de uma obra esteja muitas vezes condicionada a
uma decisão exterior. E nesta relação, em que diversos agentes estavam
envolvidos, recorre-se novamente a Nikos Hadjinicolau (1989, p. 22) quando
afirma que qualquer ideologia reveste-se de uma complexidade que não pode
ser minimizada, uma vez que corresponde a uma multitude de relações que
220

Arquitecto italiano, também historiador, teórico, crítico e académico, sendo um dos mais
importantes historiadores de arquitectura dos últimos cinquenta anos.
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integra, não apenas a convergência, mas muitas vezes a contradição dos seus
elementos, “ (…) na ideologia, os homens exprimem, com efeito, não as suas
relações com as suas condições de existência, mas a maneira como vivem
essas relações, o que supões, ao mesmo tempo relação real e relação vivida,
imaginária”.
Para se abordar a arquitectura do período pelos vectores da atitude e
da crise de identidade, questões de fundo deste trabalho, há que pôr vários
aspectos em relevo independentemente de todos os condicionalismos
particulares que de alguma maneira possam justificar e por isso mesmo limitar,
o âmbito dessa abordagem. Assim, essas não podem ser consideradas como
enquadráveis apenas por um determinado conjunto dos factores políticos,
sociais económicos e culturais.
Há que situar a arquitectura no seu plano mais vasto em que está
subjacentes qual é verdadeiramente o tipo da responsabilidade da arquitectura
e qual é a utilidade social da actividade profissional do arquitecto.
A importância destes dois problemas parece-nos objectiva, porque
ambos propõem a relação da arquitectura com a sociedade embora com
focalização diferente, sendo o primeiro representativo do ponto de vista do
arquitecto, enquanto o segundo é representativo do ponto de vista da
sociedade.
Tomando como principio que a arquitectura é uma actividade apenas
artística e como tal enquadrada nos campos da estética, filosofia e sociologia
da arte, e que reflecte vários tipos de preocupações, revelando ao arquitecto a
gravidade dos problemas da grande escala no âmbito da habitação,
urbanização e o conjunto destes, o da planificação do território, e que
sociologicamente, a arquitectura responde e propõe novas formulações das
necessidades, comportamentos e aspirações do homem de hoje, podemos
dizer que está definida como acto de responsabilização.
A materialização desse acto de responsabilização expressa-se a
diferentes níveis e consciência, mas com um denominador: o comprometimento
que esta tem ou poderá a vir a ter enquanto actividade. O que significa que o
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arquitecto enquanto profissional não pode alhear-se da responsabilidade que a
sua acção implica.
Assim podemos concluir que a arquitectura aparece como actividade
muito mais de acção do pensamento do que proponente.
Fazendo uma correlação da arquitectura com as outras artes plásticas,
poder-se-á afirmar que ambas têm uma função semelhante na sua
“construção”, ou seja, a arte e a arquitectura, não são um produto, mas um sim
um factor da sociedade.
Na definição dos campos da análise e recorrendo às definições de
atitude e identidade e transpondo-as para a o universo do produção
arquitectónica podemos organizar dois períodos: o da atitude, entre o princípio
e o final dos anos trinta e o da identidade ou crise dessa, nos anos quarenta.

Entendendo a atitude como resultante de uma interacção social e dos
processos de comparação e identificação e ainda da diferenciação social, que
permitem a um indivíduo ou a um grupo tomar uma posição perante um objecto
social num determinado momento no tempo e que a identidade implica duas
dimensões, uma interpretativa e outra normativa, em que na dimensão
interpretativa a identidade designa a compreensão daquilo que somos, ou seja
as características que nos definem como seres humanos pertencentes a um
grupo que de comum tem a sua história e um conjunto de valores, a dimensão
normativa, pressupõe as características que esse grupo terá que contemplar
para formar o que deve ser uma ordem social.
Na construção de uma atitude, está a dimensão do indivíduo enquanto
catalisador de um conjunto de acções composta por crenças221, sentimentos e
tendências de acção. A partir deste facto, e tomando como referência as
componentes intrínsecas às atitudes, sejam elas individuais ou em grupo, esta

221

Como componente de atitude, as crenças constituem-se em dois tipos: Crenças
informacionais, quando o individuo acredita sobre os factos de uma situação; Crenças
avaliativas, que consistem naquilo que o individuo acredita sobre os méritos, deméritos, bem,
mal, justo, injusto, benefícios ou custos de diferentes situações.
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parte

do

trabalho

dedica-se

especificamente

à

intenção222

e

acção

comportamental que definiu toda uma conjuntura de factos que configuraram
uma situação.
Em primeiro lugar há que caracterizar o conjunto de arquitectos que em
Portugal aderiu ao Movimento Moderno, numa primeira fase e como já foi
referido neste trabalho, Pedro Vieira de Almeida223 chamaria “geração do
compromisso”, constituir-se-ia como “grupo”. E esta denominação justifica-se
inclusive pela relação de trabalho e muitas vezes pessoal, que muitos tiveram
entre si.
Para entendermos a atitude deste grupo de arquitectos no contexto da
produção de uma arquitectura moderna em Portugal, a consequência das
transformações desta mesma atitude, quando do seu declínio, devemos
observar a lógica da acção reflectida224 enquanto pressuposto de uma
justificação.
Esta acção, num primeiro sentido, é o que está por detrás dos factores
da trajectória e caminho da experimentação. O segundo apoia-se na ideia de
“grupo”, ou seja da congregação de profissionais em torno de um objectivo e
dos ideais que expressam uma mudança.
Recorrendo às normas das atitudes que Martin Fishbein (1936- 2009) 225
e Icek Ajzen (? -…)226 definem como subjectivas, não resta dúvida que os
222

As intenções enquanto planos de acção capaz de estabelecer o grau de precisão do
comportamento, a partir do grau de motivação do indivíduo.
223

Segundo o mesmo autor, desta geração faziam parte Carlos Ramos, Cristino da Silva,
Pardal Monteiro, Cotttinelli Telmo, Gonçalo Melo Breyner, Norberto Correia, Raul Martins,
Veloso Reis Camelo, Cassiano Branco, Adelino Nunes, Paulino Montez e Rogério de Azevedo.
224

Esta teoria foi desenvolvida por Martin Fishbein e Icek Ajzen em 1975. É o primeiro modelo
teórico que fornece uma descrição dos processos psicossociais mediadores das relações entre
atitudes e comportamentos. Segundo este modelo, as atitudes influenciam o comportamento
através da sua influência nas intenções comportamentais. O outro determinante da intenção,
de acordo com o modelo, são as normas subjectivas ou seja as normas sociais, onde se
incluem factores políticos e culturais, onde se inserem as crenças e em que medida vão ou não
adoptar um dado comportamento.
225

Martin Fishbein foi Professor de Comunicação na Escola Annenberg, director do Programa
de Comunicação em Saúde no Centro de Políticas Públicas Annenberg e presidente da
Sociedade de Psicologia do Consumidor e da Interamerican Psychological Society.
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factores sociais e culturais estiveram subjacentes à acção deste “grupo” de
arquitectos que viu no Movimento Moderno um meio de mudança na
organização da sociedade.
Assim sendo, o Movimento Moderno a nível internacional, além de ser
um estilo arquitectónico, foi uma atitude ética. Neste sentido, o papel do
“grupo” ao fazer a transposição desse modelo, revela que a compreensão da
Arquitectura reflecte os aspectos materiais e espirituais que caracterizam a vida
no tempo e no lugar, afirmando a relação da arquitectura com esse mesmo
tempo e com a sociedade que a gera.
Toda a atitude ética corresponde a uma atitude estética e pela mesma
lógica toda atitude estética a uma ética. Mais ou menos assim foi entendida
pelo grupo quando faz a aproximação ao Movimento Moderno.
Neste contexto o papel destes arquitectos e da arquitectura produzida foi
importante na mudança de hábitos sociais e na crença da humanização das
cidades feitas a partir de uma nova organização a qual passa pela essência do
habitar.
O “grupo” aglutinou e congregou estes valores na sua produção, por
meio de uma acção reflectida reforçada pela crença na verdade desses
valores. A essência dos ideais estabeleceu-se com a mudança de direcção,
quando os anteriores objectivos já não correspondiam aos ideais da geração
anterior.
Mas a arquitectura enquanto processo de ruptura não atingiu a sua
plenitude ficando aquém da sua afirmação como instrumento de transformação
da sociedade e da cultura. Existem várias situações concretas para que isso
ocorresse, a começar pela atitude da burguesia, que foi avessa às mudanças,
preferindo a linha de continuidade da herança do século XIX. Outra situação
está relacionada com eficiência instrumental da industrialização e do domínio
da técnica. Estas situações vieram trazer algumas condicionantes à acção
destes arquitectos e para justificar tal situação há que recorrera Fishbein e
226

Icek Ajzen é Professor de Psicologia da Universidade de Massachusetts, onde desenvolve
um importante trabalho na área nas atitudes e nos métodos de investigação da personalidade e
psicologia social.
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Ajzen,

quando

explicitam

que

muitas

vezes

as

acções

não

estão

completamente sob a alçada do controlo voluntário e sim muitas vezes sujeitas
a interferências por parte de forças externas.
Apesar destas situações concretas, as análises de muitos autores
podem ser resumidas na afirmação de Paulo Pereira (1999, p. 319) quando diz
" (…) o século XIX mantém o seu balanço epocal até muito tarde. Os
progressos da revolução industrial, tímida e tardia, parecem meras importações
fomentistas sem que traduzam uma modificação do tecido essencialmente rural
do país. Nas artes, o tradicionalismo e o conservadorismo são de tal modo
pesados e inerciais que se pode afirmar, sem receio de errar, que os traços do
gosto oitocentista, ao nível da educação das artes e do consumo, se mantêm
até cerca de 1960. O século XIX é, de facto, o século mais longo da história
portuguesa". Apesar da análise deste autor, evidenciar algumas certezas, não
são efectivamente verdade. A acção do “grupo” na construção do Moderno,
embora tenha sido pontual e minoritário, abraçaria um projecto colectivo. A
utopia da transformação social, não se concretizou devido à tipologia da obra
deste primeiro modernismo. A arquitectura de cenografia estatal prevaleceu
sobre a arquitectura doméstica.
Por força do contexto político as correntes europeias, como a italiana ou
a alemã eram as mais propicias para influenciar a arquitectura portuguesa o
que na verdade sucedeu. Mas o “grupo” por força da sua cultura e
conhecimento arquitectónico, conseguido pelas viagens, faz um ligeiro
afastamento das vanguardas dos regimes conservadores europeus, e introduz
alguma singularidade na sua produção, com a introdução da influência
francesa e holandesa. Basta citar Jorge Segurado na obra da Casa da Moeda
(Imagem 43), Pardal Monteiro na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Imagens
120 e 121) e Januário Godinho no edifício da Lota de Massarelos (Imagens 87
e 88). E isso só para citar alguns.
Nestes três exemplos percebe-se claramente a correcção da exploração
dos materiais, em que o betão armado é o mais evidente, e os próprios
programas funcionais, originou novas opções formais.
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A obra pública viria a ser o espelho de uma pertinência formal e de uma
liberdade espacial possível, isto tendo em conta a não existência de uma
industrialização que garantisse uma plena afirmação da nova linguagem.
Na arquitectura dos anos trinta o “projecto” moderno foi introduzido
lentamente, surgindo como processo de renovação arquitectónica em que a
modernização era expressa no vocabulário plástico e nos sistemas
construtivos. Na sua essência esta atitude representou uma ruptura
metodológica com o classicismo, substituindo-se os cânones figurativos por
uma ideia autónoma de forma.
Perante esse entendimento, a atitude resultou na adopção de um
sistema formal, lógica programática, e técnicas construtivas e como meio de
resposta que o grupo assumiu como compromisso cultural e social.
Ao analisar a raiz dos factores que estão por trás da atitude
arquitectónica no período identificado como período da Arquitectura de Regime
ou do Estado Novo, embora esta designação possa estar carregada de
alguma polémica, convém fazer uma análise do contexto sócio cultural e
político do país e fazer um paralelismo entre o ideário da arquitectura
portuguesa e o nacionalismo.
Estes

dois

aspectos

que

contém

alguma

complementaridade,

configuram o que se chama reflexo da crise de identidade e assumem-se
como matéria e reflexo transversal da capacidade que o Estado Novo em
produzir as bases para uma singularidade portuguesa.
Apesar de uma adesão inicial ao republicanismo e ao liberalismo, a
Revolução de 1926, em oposição ao demo-liberalismo, visava retomar um
poder central absoluto, numa perspectiva de reconstrução do Estado
configurado na grandiosidade perdida.
O Estado enquanto nação era perspectivado como uma realidade da
cultura, assente no terreno físico da história e como entidade política,
necessitou conjugar ética da responsabilidade com a ética da convicção e por
isso, recorreu à memória como elemento de identidade.
O “neogarrettismo” e o “saudosismo”, como anteriormente foi referido
neste trabalho, estão nas bases do nacionalismo português do século XX, que
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permitiram uma afirmação do patriotismo do Estado Novo, afirmado numa
construção nacional centralista, tanto na metrópole como no espaço imperial.
Antero de Quental e Teixeira de Pascoaes estavam conscientes da
necessidade de moralizar e nacionalizar o Estado, o que passaria por uma
renovação nacional, e assim criar um novo Portugal com alma portuguesa.
O nacionalismo buscará também no saudosismo elementos para a sua
construção, o qual terá responsabilidades pelo “estado de alma” lusitano, visto
como face simbólica do portuguesismo e retratado muito bem por Fernando
Pessoa, que enquanto poeta e um dos paradigmas da modernidade
portuguesa, construiu a sua obra sobre o culto do Hermetismo, do Simbolismo
e do Mito.
No livro Mensagem227, estruturado em três partes, que correspondem às
etapas da evolução do Império Português228, acusa a influência do Saudosismo
e de um certo fatalismo místico e simbolista na visão da exaltação nacional.
É no poema “Nevoeiro”229, escrito em 1928, marcado por palavras e
expressões de negatividade, que Pessoa espelha situações particulares que
determinam uma crise de identidade, para além de crise política, moral e de
alma230. A partir da reflexão sobre o estado caótico em que o país e o povo se
encontram, transmite uma imagem desencantada da realidade. O nevoeiro,
neste contexto aparece como elemento simbólico, pois não sendo, afinal literal,
mas antes o retrato social e político do país.

227

Publicado em 1934, foi o primeiro e único livro em português que Fernando Pessoa publicou
em vida
228

A evolução do Império Português, segundo Pessoa, inicia-se pelo nascimento, directamente
relacionado com os construtores do Império, pela realização, que configurava o sonho marítimo
e a obra das descobertas, e por último a morte que retrata a imagem do Império a definhar-se a
terminar, com a fé da ressurreição do espírito lusíada do império espiritual, moral e
civilizacional.
229

Poema integrante da III parte do livro, intitulado Encoberto.
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A alma portuguesa é, para Fernando Pessoa, um conceito com múltiplas facetas, em que o
"Homem Português", é a vertente da alma portuguesa. Segundo este princípio, esse homem
era múltiplo, havendo o português trabalhador obscuro, o português estrangeirado e
afrancesado e o português que cria civilizações.
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NEVOEIRO
Nem rei nem lei, nem paz nem guerra,
Define com perfil e ser
Este fulgor baço da terra
Que é Portugal a entristecer
Brilho sem luz e sem arder,
Como o que o fogo fátuo encerra.
Ninguém sabe que coisa quere.
Ninguém conhece que alma tem,
Nem o que é mal nem o que é bem.
(Que ânsia distante perto chora?)
Tudo é incerto e derradeiro.
Tudo é disperso, nada é inteiro.
Ó Portugal, hoje és nevoeiro...
É a Hora!
(Pessoa, Fernando, 1934: 96)
Toda a terceira parte do livro Mensagem, O Encoberto, Pessoa evoca
um Portugal envolto na perda de identidade, à qual atribui o valor da essência
do “ser português, e que estará no regresso da figura mítica de D. Sebastião a
possibilidade de regeneração do País, através da construção do Quinto
Império231. Estará nesta visão de Pessoa, o anúncio de um novo ciclo e
instaurará um novo tempo. E, é por meio de uma mística certeza de Portugal
ter sido o “Portugal-espírito”, que se concretizará o ressurgimento do país como
Nação. Neste ressurgimento, predica uma longa travessia, a qual viria ser feita
sobre o Mito, o Logos e a História, ou através de um reencontro com a
lusitanidade.

231

A designação de Quinto Império surge pela primeira vez na obra Clavis Prophetarum
(Chave dos Profetas) do Padre António Vieira.
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Percebe-se o surgimento de Portugal como Império e que na visão
pessoana não é material mas sim cultural e de espírito.
O imaginário de Pessoa é utilizado nesta análise como instrumento
determinante para a clarificação e complexificação do que define “o ser
português”, e como fundamenta a relação identidade com a representação da
arquitectura.
Esse imaginário português, que se assume como condição, já se tinha
revelado durante as primeiras décadas do século XX, com a procura de uma
nova identidade, facto que se viria apresentar com alguma visibilidade na
literatura, no pensamento, mas também nas artes e na arquitectura.
Neste contexto, o imaginário é acompanhado pela arquitectura e
estabelece um paralelismo com o pensamento visionário de um espaço futuro
que se vê como real. Além de ser uma face simbólica do portuguesismo,
reverberou para o conceito do habitat com a procura de uma essencialidade.
Assim, encontramos algumas características identificáveis no tema da casa
que Raul Lino investiga.
Retomando a importância que Raul Lino teve na definição de uma
identidade e nos caminhos da arquitectura portuguesa, está claro que este
arquitecto assume um papel catalisador da questão como se pensa o ser e
fazer nacional, perspectivando na arquitectura doméstica um primeiro
enquadramento nacional, o que obriga a incluir a arquitectura numa discussão
mais alargada, além da cultura artística e da literatura portuguesa. A reflexão e
acção de Raul Lino é resultado de uma oposição à proliferação da
desnacionalização, e em troca propunha, como tantos intelectuais, a procura
de uma “alma portuguesa”.
Se num primeiro momento, as ideias de Raul Lino, surgem para dar
resposta a uma orientação conceptual baseada em ideias gerais, por meio de
uma proposta consistente ao tema “casa portuguesa”, num segundo momento,
essas ideias serão vitais para a caracterização de uma arquitectura nacional,
fazendo dela um modo de pensar e ser português.
A sua obra escrita é um elemento chave para a compreensão da adesão
a uma arquitectura nacional. A pedagogia feita no livro A Casa Portuguesa,
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onde enuncia as vantagens da adequação dos estilos históricos às novas
construções, a apologia para uma nova identidade na arquitectura, embora
não seja claro, passa pelo recurso aos novos processos construtivos, através
de uma equilibrada e correcta apropriação.
Quando Lino refere (1933, p. 74), “ (…) respeitando a época que
atravessamos, respeitemos igualmente o país onde vivemos. Sejamos
desassombradamente nós próprios. Se a força é virtude façamo-nos fortes pela
independência de imposições estranhas”, reconhece sobretudo as novas
necessidades programáticas nesse período, sobretudo na arquitectura
doméstica. Quando este arquitecto (1933, p. 10) afirma “ que virá a ser a casa
de amanhã? Se as condições de vida nos obrigarem a continuar no caminho
da simplificação e do regime colectivo; se o ritmo do viver se for acelerando
cada vez mais, como promete (…) (…) enquanto que a habitação se limitará
para cada indivíduo a simples quarto de hotel – quanto a muito a uma casota
assente sobre rodas ou provida de asas para que mais facilmente possa ser
transferida de lugar (…) ”, crítica ao processo mecanicista, que no seu
entender advém da massificação trazida pela arquitectura moderna e que teria
consequências na linguagem plástica, esta vista por Lino, como reflexo da
cultura de um povo.
Perseguindo um modelo exemplar do habitar, o pensamento de Raul Lino
assume um papel determinante na sistematização das tendências da definição
da arquitectura doméstica portuguesa e que a partir da sua localização
geográfica, definiria um ideário perfeitamente enquadrado na procura de uma
identidade nacional.
No contexto da imagem pretendida para a arquitectura pelo Estado Novo,
muito contribui o percurso de Raul Lino a partir dos anos trinta. A par da
produção escrita e do acesso a colunas periódicas em jornais, foi um dos
membros Fundadores da Academia Nacional de Belas Artes, da qual viria a ser
vice-presidente e presidente e em 1936, assume o cargo chefe da Repartição
de Estudos e Obras de Monumentos da DGEMN, onde será chamado a dar
muitos pareceres sobre os projectos então postos em prática.
Para que o ideário traduzisse um modelo estilístico da identidade
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nacional e se tornasse operativo, coincidente com uma nova ideia conceptual
na produção arquitectónica das obras públicas, haverá por parte do regime
uma preocupação na definição do tipo de nacionalismo. Embora se possam
admitir algumas identificações com os outros regimes totalitários europeus,
sobretudo o italiano, o Estado Novo através da poderosa mensagem da
iconografia identitária, soube personalizar um tempo na arquitectura, enaltecido
na memória colectiva lusitana.
O Regime neste aspecto olhou para dentro do próprio país, optando por
reconstruir uma nova comunidade nacional, rejeitando os programas
vanguardistas, resultando assim, que a busca de uma de identidade
portuguesa far-se-ia não só no campo da arquitectura, mas também nas
diversas áreas do conhecimento e consequentemente nas correntes de
pensamento.
A arquitectura apresentou-se como matéria aliciante e tangível nesses
propósitos
Para contextualizar as bases e as consequências do nacionalismo no
panorama artístico e na arquitectura nacional, recorremos a uma definição feita
por António Cândido (1918-…)232 (1981, p. 12), ao afirmar que o “ (...) o
nacionalismo artístico não pode ser condenado ou louvado em abstracto, pois
é fruto de condições históricas, – quase imposição nos momentos em que o
Estado se forma e adquire fisionomia nos povos antes desprovidos de
autonomia ou unidade. Aparece no mundo contemporâneo como elemento de
auto consciência, nos povos velhos ou novos que adquirem ambas, ou nos que
penetram de repente no ciclo da civilização ocidental, esposando suas formas
de organização política. Este processo leva a requerer em todos os sectores da
vida mental e artística um esforço de glorificação dos valores locais, que
revitaliza a expressão, dando lastro e significado a formas polidas, mas
incaracterísticas”.
232

Crítico e pensador brasileiro receberia o Prémio Camões, pela obra que se constitui como
um marco para a compreensão não somente da literatura, mas do próprio pensamento. O seu
trabalho como pensador e crítico sociológico vem sendo elemento de referência para muitos
críticos literários e professores.
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Esta definição ajusta-se perfeitamente ao ideário nacionalista para a
arquitectura, que através do simbolismo, assume o acerto de contas com o
processo histórico e procura na valorização das raízes a sua construção
cultural. A arquitectura era para o Estado Novo uma forma de representação
simbólica, e nenhuma arte poderia representar tão bem a concepção e a lógica
do poder, centralista e centralizador como esta. No âmbito desse simbolismo,
seria o projecto do Areeiro de Cristino da Silva, o melhor exemplo da
concretização desse ideário, enquanto a Exposição do Mundo Português
(Imagens 101, 102, 137, 138 e 140) traduziria o imaginário, ambos como meio
de projecção da imagem do estado Novo.
Como

o

programa

da

Arquitectura

Moderna

configurava

um

internacionalismo e cosmopolitismo determinantes para um progressismo
considerado suspeito, rapidamente o poder se deu conta de que os ideais da
Arquitectura Moderna suportavam uma perigosa noção social e portanto
inadequada. Assim, era necessária a criação de novos modelos, e através
deles, implantar a retórica da ideologia nacionalista do Regime. Este novo
modelo passaria assim, pela recusa de uma massificação, que o modernismo
em consonância com a sua ideia racionalista suportava. Depreende-se que o
afastamento das vanguardas europeias reside na necessidade de afirmação de
uma singularidade portuguesa.
Surgia assim em conjugação com todos os valores associados, o
nacionalismo na arquitectura portuguesa. O conceito de nacionalismo assume
um distanciamento obvio e de negação do Movimento Moderno, predicando
novos valores no seu processo de produção. Deste facto, a revista Arquitectura
de 1938 dá-nos nota no seu editorial, a propósito do tema nacionalismo na
arquitectura, quando se lê: “ (…) Nacionalistas somos, na aspiração, na
inteligência, na vontade, na palavra. Urge que o sejamos também na realização
artística, mormente dentro da arquitectura, se queremos que o nosso
nacionalismo tenha a força de que depende, no final de contas, o seu
triunfo”.233

233

In editorial da revista Arquitectura, nº 38, pg. 9.
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A relação do poder com “grupo” estava institucionalizada, e os
paradigmas da Arquitectura Moderna criavam em si uma contradição insolúvel
relativamente a essa retórica nacionalista. E será esse “grupo” que vai
contribuir para a consolidação da ordem existente.
Neste quadro deparamo-nos com uma atitude regressiva destes
arquitectos, e retomando a designação de Pedro Vieira de Almeida quando
designa o “grupo” como “geração de compromisso”, estará relacionada com o
seu envolvimento com o poder, porque será este poder que criará condições
para um percurso continuado em termos profissionais.
Esta inflexão ou mesmo conversão anunciou-se muito antes da
Exposição do Mundo Português. Em 1933, o concurso em homenagem à figura
mítica do Infante D. Henrique, seria o primeiro acto para a ideia de
ressurgimento da nação, através do já referido enaltecimento do império
português. A edificação de um monumento em homenagem a umas das figuras
mais

importantes

dos

Descobrimentos

assumir-se-ia

como

um

dos

fundamentos ideológicos da acção do regime.
Antes de contextualizar a dinâmica deste concurso, importa salientar que
a ritualização do Poder e da representação do Nacionalismo, ainda
apresentavam algumas hesitações, sobretudo quanto ao modelo a seguir,
pairando entre o regime nazista alemão, que privilegiava o sublime e os
grandes espaços cerimoniais, o regime fascista italiano baseado no
munumentalismo comemorativo, centrado em objectos com grande aparato, ou
por ultimo ao regime franquista, que tal como o português, era baseado numa
matriz tradicionalista.
No programa deste primeiro concurso que viria ser anulado, era definido
o objectivo da homenagem histórica com a glorificação da memória do Infante
D. Henrique, traduzido pela edificação de um monumento em que a escultura e
a arquitectura seriam protagonistas.
A proposta vencedora, intitulada “Dilatando a Fé e o Império” dos
arquitectos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade em parceria com o escultor
Ruy Gameiro, apresentava uma monumental torre piramidal, encimada por
uma cruz, cujo interior seria ocupado por um museu. A atribuição do primeiro
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prémio a este projecto, viria suscitar uma grande controvérsia entre os
arquitectos, dando origem ao documento “Representação de 35”, dirigido ao
Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, subscrito por um grupo de
personalidades, mas que Pedro Vieira de Almeida no livro A Arquitectura no
Estado Novo uma leitura crítica, atribui a autoria a Cottinelli Telmo e Carlos
Ramos.
Este documento fundamentava uma crítica ao carácter retórico do
projecto dos irmãos Rebello de Andrade, e para além de elogiar projectos de
outros arquitectos como Cottinelli Telmo e Raul Lino, propõe basicamente que
se construa um proposta alternativa combinando os projectos de Pardal
Monteiro e o de José Cortez, por estes definirem de maneira clara o
simbolismo, elemento base da representação do monumento. O projecto de
Pardal Monteiro apodado de “Mar” era constituído por uma torre com carácter
monumental, rematado pela cruz de Cristo, baseado no signo do Padrão
enquanto o José Cortez previa um espaço multifuncional formado por uma
estátua ao Infante como referência simbólica, um museu das Navegações e
Conquistas e uma biblioteca, organizando um sentido de espiritualidade,
apoiado na capela que rematava o conjunto.
As críticas ao projecto vencedor focariam problemas de diversa ordem,
desde os problemas de iluminação aos problemas construtivos, mas sobretudo
as opções formais, onde são atacadas a escala e a linguagem plástica,
organizada a partir da forma e dos elementos decorativos associados
Os autores do texto ao classificarem o projecto dos irmãos Rebello de
Andrade, de tradicionalista, assumem claramente uma defesa do projecto de
Pardal Monteiro, que estes consideram enquanto objecto, mais representativo
do simbolismo com base na gramática de evocação e de fundamentação
histórica.
No projecto dos irmãos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade, para
Pedro Vieira de Almeida, faltava-lhe a capacidade instauradora de uma “nova
linguagem” e nem continha a representação do monumentalismo que Salazar
pretendia, e seria a conjugação da síntese das propostas de Pardal Monteiro e
José Cortêz, em conjunto com a restante argumentação do documento o
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“sinal”que Salazar necessitava para criar um estilo integrado ideologicamente
no Estado Novo e onde os arquitectos surgem como protagonistas capazes
para delinear as bases de uma Arquitectura simultaneamente moderna e
portuguesa.
As hesitações do modelo a seguir, foram determinantes no sucedido pós
concurso que em consequência do resultado da polémica levantada.
Alegando motivos de ordem económica e problemas de ordem técnica, o
concurso seria anulado, realizando-se em 1936 uma segunda edição, o qual
também viria se anulado234, com os mesmos argumentos do anterior, em que
resulta vencedor o projecto desenvolvido pela equipa coordenada por Carlos
de Ramos e que incluía Leopoldo de Almeida e Almada Negreiros.
Esta proposta surge a partir de uma figuração através do desenho formal
de uma grande vela, ligada a um mastro padrão, com a sugestão de uma proa,
onde se instalaria a figura do Infante. Nele se incluem diversos elementos
simbólicos, com a valorização dos contributos da decoração, do grafismo e da
cenografia como elementos objectivos de uma propaganda, referidos no
documento “Representação de 35”.
Estes concursos, pelas polémicas causadas e motivadoras de
momentos de tensão e pelas contradições surgidas entre os arquitectos,
tiveram o mérito de confirmar a cumplicidade de muitos arquitectos com as
determinações ideológicas do regime na Arquitectura. Esta afirmação surge a
partir do entendimento de Pedro Vieira de Almeida (2002, p. 68), quando refere
que “ o significado mais amplo da “Representação 35” acaba por ser, em
primeiro lugar, o do esforço das gerações dos arquitectos que se tinham por
modernos para se fazerem acreditar junto do poder político estabelecido a
partir do 28 de Maio e em segundo lugar, o seu efectivo empenhamento na
construção de uma teoria moderna e nacionalista de arquitectura”.
Das contradições surgidas na relação do Estado Novo com os
arquitectos, como afirma Pedro Brandão no seu trabalho, atrás referido a mais
234

Este concurso viria ser reeditado em 1954, sendo o primeiro prémio atribuído à equipa
coordenada pelo arquitecto João Andresen em parceria com escultor Barata Feyo, o pintor
Júlio Resende e o engenheiro Ferry Borges, com o projecto “Mar Novo”.
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importante implica no conceito de “arquitectura oficial”, a qual integrava tanto a
vertente monumental, como a vertente ruralizante.
Nestas contradições podemos assinalar a “conversão” de muitos
elementos do “grupo”, destacando-se a atitude de Carlos Ramos quando
projecta a Leprosaria-aldeia Rovisco Pais, um projecto totalmente ruralizante,
Cristino da Silva com o projecto para a Praça do Areeiro carregado de uma
retórica monumentalizante, Rogério de Azevedo nos projectos para as escolas
e pousadas e Cassiano Branco, no projecto para Grande Hotel do Luso.

Sendo o Regime o grande agente da encomenda, sobretudo com
as obras de maior dimensão e aquelas que davam maior protagonismo,
não foi difícil essa “conversão”. Para uma população de pouco mais de 7
milhões de habitantes e com um número de arquitectos que nos anos trinta não
passava de 49, e 124235 no Congresso de 1948, a classe profissional estava
condicionada pela relação de dependência com o Poder.
Nesta contingência a arquitectura produzida para esse Poder reflecte
uma causa-efeito entre arquitectura e o regime político. Assim sendo o final da
década de trinta fechou a possibilidade da continuidade do ciclo modernista. A
incompatibilidade com o crescente nacionalismo, apresentava-se como
argumento de força para as posições assumidas por António Ferro e Salazar.
Se numa primeira fase foi o Estado que proporciona o contacto do
“grupo” com os programas de Obras Públicas, esta associação vir-se-ia a
prolongar ainda durante os anos quarenta e seguintes, vinculando essa
dependência destes arquitectos
Será então licito afirmar que neste período, a arquitectura portuguesa foi
o resultado de um processo que coincidiu com os interesses operativos do
sistema, assumindo-se como um somatório de convicção, coerência,
contraditória e ambígua.

Retomando a crise de identidade, podemos inferir que foi através do
sentimento da sua existência, que o Estado Novo com a sua Politica do Espírito
235

Os números referem-se aos inscritos no SNA
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organizou

uma

visão

nacionalista

homogénea

e

que

através

dela,

redimensionou o passado nacional, explorando-lhe os valores simbólicos, as
memórias colectivas, os estratos míticos e por eles promoveria a socialização
da auto-consciência nacional. E foi através da instrumentalização, que criou
uma nova identidade cultural confirmada também pela arquitectura.
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2.2. A arquitectura moderna como modelo para a definição de uma
atitude

A Arquitectura Moderna em
Portugal surge, numa primeira fase,
a par de um ecletismo que responde
objectivamente
construtivas,

às

possibilidades

não se

observando

uma ruptura

total dos sistemas

formais

muito

e

menos

a

transformação dos meios técnicos
de produção.
A

Imagem 70

apropriação

da

imagem

moderna será adoptada a par de
uma

fidelidade

ao

ecletismo

Vila Muller- Praga-- República Checa - 1930
Arqto. Adolf Loos
Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_M_Muller

tipológico da tradição clássica, de
forma

epidérmica-estilística,

sobretudo pelo seu carácter formal – imagético, utilizado de modo arbitrário ou
funcionalmente selectivo.
Apesar da confusão estabelecida na adjectivação entre “arquitectura
modernista” e “arquitectura moderna”, resultado das actuais regras de
nomenclatura por influência dos estudos norte-americanos sobre a arquitectura
do século XX, verifica-se a existência de uma geração, cuja formação
revivalista e ecléctica (Imagem 7) assentava no discurso das Belas Artes e que
estava totalmente desfasada da revolução cultural da arquitectura europeia.
Esses arquitectos que se podem caracterizar como “grupo”, nos
primeiros trabalhos surgidos num curto período de tempo, afirmam-se por uma
linguagem comum, sendo factualmente nova e de ruptura com a generalidade
do que se construía até então.
Trata-se de uma arquitectura organizada a partir da superfície
secundarizando o espaço, com capacidade de minimizar a ornamentação a
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partir dos conceitos de Adolf Loos (Imagem 70), porém, presa às concepções
do ensino académico de então.
A somar aos factos acima descritos, a falta de qualificação técnica da
indústria de construção e da mão-de-obra especializada do país, para além das
questões de adaptabilidade às realidades locais, eram limitações evidentes
para a recriação dos modelos que vinham sobretudo de França e da Alemanha.
Assistia-se, assim, à produção fugaz de uma arquitectura de moldes
originados nos países centrais, fruto da necessidade e do empenho num
processo de reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial e por isso,
apostados nas facilidades trazidas pela nova arquitectura enquanto contributo
para o processo de reconstrução.
Esta situação provocou a incapacidade da investida moderna em
atender às mais diversas condicionantes que definiam os projectos. Eram,
assim, evidentes as debilidades da nova arquitectura apontando para as
inconsistências da produção moderna desta fase.
Porém, mesmo com estas condicionantes, o Moderno heróico surge em
Portugal, ainda que de imediato exposto às suas inquestionáveis deficiências e
acompanhado de uma falta de entusiasmo proporcional ao diminuto
entusiasmo académico.
O moderno é adequado aos novos edifícios públicos projectados na
procura de alguma monumentalidade ou a programas privados de carácter
inovador com forte peso tecnológico ou estrutural.
Apesar de iniciaram a renovação da linguagem plástica, verifica-se,
contudo, que esta atitude está longe dos recursos metodológicos e ideológicos
do movimento moderno. Talvez, por isso, enquanto o movimento no plano
internacional focava o problema da habitação e das questões urbanas num
âmbito social, estes arquitectos, devido ao tipo de cliente, aplicavam processos
misturando

conceitos

funcionalistas

e

racionalistas

-

expressões

do

modernismo internacional - com registos formais que variavam na aplicação de
linguagens ecléticas historicistas e regionalistas, no exercício de concepção.
Estes assumem-se como “produtores” de uma nova arquitectura, que obriga o
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gosto Arte Déco vigente, a evoluir para um “fugaz” modernismo experimental
durante um brevíssimo período.
Pode dizer-se que, neste período, foi iniciado um longo processo de
construção,

não

só

profissional

mas

também de autonomia da arquitectura,
sobretudo no que diz respeito à sua
erudição,

envolvendo

procedimentos

e

estratégias diversas no que diz respeito à
consolidação de linguagens plásticas e de
processos construtivos, tendo como meio a
construção de obras emblemáticas, para
assim, elaborar a sua própria história.
Neste
Estado

contexto,

estabeleceram,

arquitectura

e

especialmente

durante estes anos, uma relação bastante
particular. O projecto político e o discurso
ideológico

procuram

também

na

arquitectura e nas artes, por meio de
elementos constituintes da sua linguagem
formal, a evidência de uma carga simbólica
Imagem 71

que se referenciava e propunha para o
Projecto do Cinema Capitólio
- Lisboa - 1927
Alçado frontal
Plantas

imaginário colectivo.

Mas se Portugal não foi estranho às
vanguardas
poder-se-á

arquitectónicas
afirmar

que

esta

europeias,
“geração

modernista”, pelo menos até aos anos

Arqto. Cristino da Silva
Fonte:
Catálogo
da
Exposição
promovida pela Fundação Calouste
Gulbenkian Centro de Arte Moderna,
Lisboa, Janeiro 1998.

trinta, não constituiu um movimento, e
como consequência não alicerçou a sua
expressão em bases disciplinares reconhecíveis, sendo afinal eclética e
produto do ensino ministrado nas Escolas, que privilegiavam um ensino com a
preponderância do talento compositivo.
_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

245

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

Estabelece-se, assim, que nesta
fase

a

arquitectura

moderna

desenvolvida em Portugal, tem uma
expressão

claramente

empenhando

geracional,

uma

escola

de

arquitectos nascidos entre 1896 e
1898, entre os quais se destacam
Porfírio Pardal Monteiro, Cristino da
Silva, Carlos Ramos, Cottinelli Telmo,
Cassiano Branco, Jorge Segurado e
Rogério de Azevedo.
Não foi, contudo, fácil esta tarefa
para estes arquitectos tendo em conta
o afastamento e o atraso português,
dos

grandes

meios

de

produção

industrial, que resultava num desajuste
de

modernidade

valorização

da

que

só

imaginação

com

a

e

da

criatividade pode ser ultrapassado e
por isso, a sua pequena produção não
se tenha repercutido directamente na
arquitectura nem no ensino oficial futuro.
É inegável contudo, que um

Imagem 72
Instituto Superior Técnico - Lisboa
Construído entre 1929 e 1941
.Vista da Rua António José de Almeida
Arqto. Porfírio Pardal Monteiro

movimento de vanguarda internacional

Imagem 73

chega a Portugal sem atraso como

Instituto Superior Técnico - Lisboa
Construído entre 1929 e 1941
.Pormenor do alçado do edifício principal
Arqto. Porfírio Pardal Monteiro

noutros

períodos

arquitectura

da

história

portuguesa,

da

contudo,

contrariamente ao que se passava nas

Imagem 74

correspondia a uma fundamentação

Instituto Superior Técnico - Lisboa
Construído entre 1929 e 1941
.Vista da Alameda Central
Arqto. Porfírio Pardal Monteiro

ideológica

Fonte: Luís Manuel Pereira

vanguardas europeias, não seguia nem

arquitectónica

consistente,

nem a uma ruptura no processo metodológico de projecto, o que proporciona
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uma aposta na renovação linguística, sem integrar os princípios ideológicos do
movimento moderno internacional.
É reconhecido que, nestes anos, surgem alguns edifícios que fazem a
primeira aproximação ao Movimento Moderno por adoptarem como elemento
de preponderância a concepção estrutural como um todo, e uma nova postura
formal. É o caso do edifício do Capitólio (Imagem 71) de Cristino da Silva236, do
Instituto Superior Técnico, de Pardal Monteiro, do Pavilhão da Rádio do
Instituto Português de Oncologia, projectado por Carlos Ramos e do edifício da
Garagem do Jornal O Comércio do Porto (Imagem 75) de Rogério de Azevedo.
Será o projecto do Cinema Capitólio de Cristino da Silva (Imagem 71),
iniciado em 1927 e terminado em 1930, a marcar a ruptura, apresentando
técnica e conceptualmente as grandes questões das mudanças que se viriam a
operar na arquitectura portuguesa. Neste projecto, o betão armado permitiu
construir um programa inédito, juntando teatro, cinema e restaurante, e em que
a expressão Déco utilizada na linguagem plástica exterior suportava um
purismo racionalista que se referenciava claramente nos modelos da
vanguarda internacional do movimento moderno, constituindo-se como uma
obra pioneira em Portugal. Nesta obra, Cristino da Silva expõe a sua formação
adquirida nas viagens, sobretudo a França, desenhando um objecto puro e
despojado de qualquer elemento decorativo.
O mesmo sucede com o Pavilhão do Rádio projectado por Carlos
Ramos, em 1927, assume totalmente o funcionalismo e o racionalismo dos
novos princípios adoptando o volume unitário, sendo definido por superfícies
lisas e cobertura plana, abdicando de qualquer elemento decorativo. Programa
e função complementavam-se com as novas técnicas de construção que
decorriam das exigências de uma necessária definição internacionalista.
No volume puro do Pavilhão do Rádio, com a cobertura em terraço,
Carlos Ramos produz uma obra de arquitectura inequivocamente moderna,

236

Cristino da Silva foi para Paris em 1920 onde frequentou como aluno livre, até 1923, o
atelier orientado por Charles Lemaresquier e Victor Laloux reconhecido pela École Nationale
des Beaux-Arts.
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baseada no funcionalismo racionalista, e, percebe-se a influência que obteve,
após uma viagem à Alemanha.
Se o Capitólio (Imagem 71) marcou a
ruptura, outro projecto, o Instituto Superior
Técnico, de Pardal Monteiro, iniciado em
1927, virá a ser o precursor desta nova
abordagem estética, considerado o primeiro
edifício modernista em Portugal. Adoptando
um sistema de construção mista, recorreu à
construção pura de uma estrutura em betão
armado onde os pilares funcionam como
elementos portantes verticais e as paredes
se destinavam a preencher vãos e a servir
como

elementos

divisórios.

O

desenho

purista dos vários pavilhões cúbicos forma
volumes com uma distribuição equilibrada,
afirmando com objectividade a fachada livre.
Este

conjunto

apresenta-se

em

Imagem 75
Garagem do Comércio do Porto Porto-1928
Arqto. Rogério de Azevedo
Fonte: Luís Manuel Pereira

termos

urbanos de forma impositiva e ostensiva, tal
como

as

grandes

obras

italianas

de

Mussolini, reflexo da viagem de Pardal
Monteiro a Itália.
O edifício da garagem do jornal O Comércio do Porto de 1928 (Imagem
75), de Rogério de Azevedo, apresenta um programa em que se misturam
duas funções - garagem e escritórios - situação inédita. Implantado num
gaveto, apresentará de forma inequívoca as possibilidades espaciais
decorrentes da estrutura executada em betão armado, como se pode verificar
na forma como se executa a rampa helicoidal da garagem. Abdicando de
qualquer elemento decorativo, o objecto configura um expressivo volume,
sendo “partido” pelo grande vão de entrada aberto no ângulo do edifício e
rematado pelo corpo de escritórios balançado em relação à estrutura.
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È a partir da década de
trinta, como consequência de
um restrito contacto com o
exterior, que se começam a
repercutir em Portugal as ideias
de Le Corbusier e de Robert
Mallet-Stevens

(1886-1945)237,

estabelecendo,

assim,

o

primeiro conjunto de referências
externas à construção de um

Imagem 76

vocabulário arquitectónico que,

Vila Poiret- Mezy-sur-Seine- França - 1924
Arqto. Robert Mallet-Stevens

embora

Fonte: http://www.google.com/search

denotasse

alguma

insipiência, embora incipiente,
revelava uma atitude com direcção à Modernidade.
Ao longo da década de trinta, várias iniciativas de fundo ideológico,
caracterizaram o meio artístico, surgindo no panorama nacional salões de
pintura, artes plásticas, fotografia, voltados para a tendência oficial definida por
António Ferro e por um SPN actuante.

O Modernismo como movimento na arquitectura, surge em Portugal com
a realização do “I Salão dos Independentes”238, realizado em Maio de 1930,
inaugurada pelo Presidente Carmona, no salão da S.N.B.A. - Sociedade

237

Arquitecto francês, formado pela École Speciale d'Architecture e também designer, que em
conjunto com Le Corbusier, é considerado a figura mais influente da arquitectura francesa no
período entre as duas Guerras Mundiais. Escreveu Guerande sobre as relações entre as
diferentes formas de arte e em 1924 fundou a revista La Gazette des 7 Artes, onde abordava
todas as artes. Ao seu oficio juntou diversos técnicos formando uma equipe de artesãos entre
os quais decoradores, escultores, vidraceiros iluminação, especialistas e ferreiros, que
trabalhavam com ele nos seus projectos, os quais eram pensados ao ínfimo pormenor. Além
de projectar lojas, fábricas, um quartel de bombeiros, prédios de rendimento, casas
particulares, e interiores, ele foi um dos primeiros arquitectos a mostrar interesse pelo cinema.
238

Da Comissão Executiva fizeram parte José Tagarro (1901 - 1931), Jorge Segurado e o
escultor Diogo de Macedo (1889- 1959).
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Nacional de Belas Artes, organizado como uma demonstração da produção
artística de filiação modernista em Portugal.
Nesta exposição, foi comprovado que, para além de uma clara adesão
oficial à modernidade, se iniciam dois percursos definidos entre uma
modernidade reivindicada e um portuguesismo de forte índole nacionalista.
O objectivo era mostrar a maturidade de uma geração de modernistas
de diversas vertentes artísticas, ao qual concorreram e participaram pintores e
escultores, escritores e poetas, jornalistas e arquitectos; este arranque de
modernidade desejada, não corresponde às expectativas. Não que os artistas
participantes não fossem representativos ou que a qualidade das obras
expostas fosse menor, mas por causa das evidências já sentidas, de que o
panorama artístico português estava prestes a uma mudança radical
prognosticando um novo rumo e que o termo “Independentes”estava a perder a
sua essência enquanto conceito, embora tivesse havido no ano seguinte uma
reedição do Salão.
A crise vivida entre os artistas, sobretudo pela falta de compradores,
reflexo também da crise económica generalizada do país, pressupôs uma
adesão às posições de António Ferro e a este facto, não ficou alheio o Estado
Novo, apesar da atitude de Salazar, como em tantos outros domínios, deixar
claro que em primeiro lugar era necessário o reequilíbrio das finanças públicas
e a seu tempo promover o indispensável. Apesar deste facto, era evidente a
manifesta intenção de o Estado vir a intervir no meio artístico de forma
absoluta, através de um apoio por meio de bolsas de estudo para o
estrangeiro, consignados no orçamento de 1933.
Torna-se, assim, evidente o percurso dos artistas nesses anos,
recorrendo a um acolhimento à sombra paternal do Estado, facilitando, assim,
o plano gizado por Ferro, de estimular e trazer as artes ao serviço da nação,
não só destes mas também de outros protagonistas das diversas áreas da
cultura.

A exposição contou com mais de cinquenta artistas e dez arquitectos
que se pretendiam representantes da nova geração que queria lembrar ao
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público a sua existência como factor
principal de renovação da mentalidade
portuguesa. Entre as trezentas e doze
obras apresentadas de diferentes áreas
artísticas,

a

arquitectura

surge

representada por Cristino da Silva,
Paulino Montês, Adelino Nunes, Abel
Pascoal (?-?), Carlos Ramos, Vasco
Regaleira (1897-1968), António Veloso
Reis

Camelo

(1899-1985),

Jorge

Segurado, Cottinelli Telmo e Raul Tojal

Imagem 77
Casa dos escultores Martell
Paris- 1927
Robert Mallet-Stevens
Fonte: http://www.google.com/search

(1900-?) e dos projectos salienta-se a
apresentação, a titulo de exemplo, do
projecto para o prolongamento da
Avenida da Liberdade e do projecto
para o Liceu D. Filipa de Lencastre
(Imagem 80), de Carlos Ramos.
Refira-se que Carlos Ramos,
nessa

mostra,

vertentes

do

apresentando
projectos
projectos

apresenta

de

seu
ao

de

trabalho,

mesmo

índole

duas

tempo

racionalista

menor

e

dimensão,

caracterizados pelo tradicionalismo.
Sendo

o

arquitecto

mais

Imagem 78
Habitações para Lisboa

Arqto. António Veloso Reis Camelo
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da
Modernidade- A travessia portuguesa, ou
o caso da obra de Jorge Segurado como
um
exemplo
de
complexidade
e
contradição na arquitectura (1920-1940)

representativo nesta mostra, apresenta
projectos

de

grande

qualidade,

definidos por uma conceptualidade e espírito moderno, dos quais se destacam
o Liceu D. Filipa de Lencastre (Imagem 80), projectado para o Quelhas em
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Lisboa239, o projecto para o Bairro de Olhão, o projecto para um Hotel em
Espinho, uma urbanização para Moledo do Minho e uma Habitação no Porto,
projectos que entram em contradição com o da Habitação em Abrunhosa da
Serra, estes realizado com um carácter tradicionalista.
Raul Tojal apresenta o
projecto do complexo desportivo
para o Clube Algés e Dafundo,
enquanto

Vasco

Regaleira

apresenta um projecto para uma
Central

Eléctrica,

Cottinelli

Telmo um conjunto de ideias
arquitectónicas e Abel Pascoal o
anteprojecto do Porto Náutico
para a Associação Naval de
Lisboa240.

Adelino

apresentou

uma

Nunes
série

de

Imagem 79
Projecto para Liceu Júlio Henriques –Coimbra –
1931Arqto. Carlos Ramos

projectos; para além de um

Planta e Alçado

bairro económico em Lisboa,

Fonte: Catálogo de “Carlos Ramos: Exposição
Retrospectiva da sua Obra”. Lisboa, FCG,
Exposições e Museografia. Serviço de Belas Artes.
Lisboa, 1986.

destaca-se o projecto para uma
habitação

unifamiliar

para

António de Macedo em Coimbra, projecto conceptualmente filiado nos códigos
que remetem para uma semelhança à obra de Robert Mallet- Stevens, na Rua
Mallet-Stevens, em Paris. Neste contexto, aparece também António Veloso
Reis Camelo, com os projectos de várias habitações para Lisboa (Imagem 78),
cujas fachadas são desenhadas com grande rigor e simplicidade geométrica
pela utilização de métodos que organizam uma composição articulada e
dinâmica a partir da utilização dos volumes elementares. Essa composição é

239

Este projecto não viria a ser totalmente construído, por falta de verbas, sendo só executada
a primeira fase, após o concurso que definia duas fases de construção. A primeira fase,
composta por ginásio e piscinas, foi executada. Este Liceu viria entretanto a ser construído no
bairro do Arco do Cego com projecto de Jorge Segurado.
240

Elementos referenciados no catálogo da Exposição.
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reforçada pela utilização de volumes curvos, que correspondem em norma a
um elemento autónomo, onde se localiza o acesso vertical e ainda, pelos
volumes suspensos das varandas. De um modo geral, quase todos os
projectos apresentados iam no sentido da construção de uma expressão
contemporânea, que reflectia o seu tempo e assim, apelavam a um combate ao
academismo.
Sem dúvida esta Exposição foi um momento de convergência de ideais
para todos os participantes e tanto as obras expostas, como as críticas
surgidas acerca do evento, colocam este acontecimento no topo das
manifestações de modernidade e ruptura em Portugal.
Mas, se esta mostra coincide com o momento de afirmação da arte e
arquitectura modernas num momento histórico-cultural, revelando-se o
momento alto de afirmação e divulgação dos novos valores dos “modernos”, já
se pressentia contudo, um sentimento fortemente nacionalista, que pendia para
o nascimento de uma crise de identidade”. E se considerarmos os
acontecimentos em volta das obras realizadas posteriormente, verificamos que
a afirmação destes valores consuma-se sob os auspícios de alguma
ambiguidade, tendo por um lado a afirmação dos modernos, ponto alto de
ruptura com o academismo, e por outro, o início da aproximação e
reconhecimento destes modernos pelo poder político em ascensão, ou seja,
dentro dos pressupostos da criação de uma “Nova Arte”.
Apesar da procurada afirmação de uma atitude na década de trinta,
muitos arquitectos desta geração, ainda continuam a trabalhar num registo
estritamente formal aplicando no contexto da sua produção, por vezes, uma
expressão modernista e internacional e noutras uma expressão ecléticahistoricista.
Na verdade, a utilização de uma nova linguagem, terá sido assimilada
apenas em parte e por alguns, decorrendo daí que a nova maneira de
construir, que integrava uma concepção funcionalista e racionalista da
arquitectura, foi domínio de um restrito grupo de arquitectos.
É este quadro que vai permitir ao Estado Novo, interessado numa
renovação simbólica, afirmar o mito da sua própria actualidade através de uma
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eficaz actualização formal e que vai possibilitar aos arquitectos uma afirmação
profissional através da construção dos mais significativos equipamentos
públicos modernistas.
Sendo

assim,

verifica-se

que

a

vanguarda moderna que irrompe em toda a
Europa ao longo dos anos vinte e trinta,
introduzindo a modernidade no século XX
em Portugal, coincide com a urgente
necessidade de afirmação de uma nova
imagem por parte do recente Estado Novo.
A geração, que Pedro Vieira de Almeida
chamaria “geração do compromisso”, que
se forma na primeira metade dos anos
vinte, tentaria criar as condições para o
desenvolvimento da arquitectura moderna a
par da ordem imposta pelo Estado Novo,
pondo em causa as capacidades críticas e
formais desta geração e, ao mesmo tempo,
a forma como se fez a aproximação e

Imagem 80

envolvimento como o poder.

Projecto para o Liceu D. Filipa de
Lencastre na Rua do Quelhas
Lisboa – 1930
Perspectiva e Plantas
Arqto. Carlos Ramos

Esta produção arquitectónica parece
confirmar que, num primeiro momento, é
determinada pelos pressupostos ideológicos
para a sua formulação moderna para além
das novidades técnicas e formais, mas

Fonte: Catálogo de
“Carlos
Ramos: Exposição Retrospectiva
da sua Obra”. Lisboa, FCG,
Exposições
e
Museografia.
Serviço de Belas Artes. Lisboa,
1986.

acaba por fixar a percepção visual como
código.
Nessa perspectiva, assistimos a uma universalização da arquitectura
moderna transcendendo o território urbano em que se insere.
O Concurso Nacional dos Liceus, lançado pela Junta do Empréstimo
para o Ensino Secundário, será um dos primeiros grandes actos das obras
públicas, graças à especial atenção que o Estado Novo colocou na questão da
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Educação, processo que foi iniciado
após a reestruturação do Ensino
Primário. A Construção dos Liceus
tinha como princípio a sua localização
em cidades secundárias do país,
sobretudo

sedes

de

Distrito

e

Concelhos, no sentido de autonomizar
e regionalizar este nível de ensino
tendo em conta o crescente número de
candidatos à sua frequência. Realizado
nas

vésperas

da

Exposição

dos

Imagem 81
Escola Bauhaus de Dessau
Alemanha-1925
Arqto. Walter Grópius
Fonte: fotos Junkers-Luftbild http://tipografos.net/bauhaus/bauhaus

Independentes, será o momento alto da
afirmação

de

uma

arquitectura

moderna e institucional, a que a nova
geração de arquitectos adere de
forma inequívoca, como se verificará
nos

projectos

vencedores,

que

resultaram sobretudo da primeira fase
desse concurso. Enquanto edifícios
projectados de raiz para albergar uma
área de ensino intermédia, esta ideia
foi

inovadora

neste

período

em

Portugal e viria a envolver uma acesa
discussão e isso pressupunha uma
base de reflexão programática que
obedeceria

a

bases

racionais

Imagem 82
Liceu Fialho de Almeida
Beja – 1931
Arqto. Cristino da Silva
Fonte : AA.VV., Cristino da Silva
(arquitecto), Fundação Calouste
Gulbenkian,
Centro de Arte Moderna, Lisboa, Janeiro
1998

e

modernas.
Este Concurso marcará o início de um processo de consolidação de uma
posição estética do regime, com claro fomento à arquitectura e às artes em
geral. E nele constata-se uma divergência de atitudes, uma dicotomia entre
uma opção racional e depurada e outra tradicionalista e ornamentada, situação
que se iria repetir anos mais tarde e ao longo de muito tempo, em diversas
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obras que marcariam o panorama da arquitectura nacional. Poder-se-á assim,
classificar esta atitude como um momento de indecisão. A construção destes
edifícios foi feita segundo os modelos de ensino europeu mais recente,
organizados a partir de uma
base

programática

em

que

predominavam

as

componentes

técnicas

de

prática e laboratorial, dando
origem a áreas de oficinas e
laboratórios

e,

ainda,

uma

preocupação com os espaços
para

a

educação

física,

surgindo espaços específicos
com ginásios e, nalguns casos,
piscinas.

Assim,

organização

esta
tipológica,

contemplava

directrizes

Imagem 83

experimentalistas

como

Liceu D. Filipa de Lencastre- Bairro do Arco do Cego
Lisboa - 1931
Vista da Entrada Principal
Arqto. Jorge Segurado

utilização

de

diferenciadas

em

a

áreas
uso

e

função, predicando um sentido

Fonte:Luís Manuel Pereira

de autonomia e agregação

Imagem 84

funcional

Liceu D. Filipa de Lencastre- Bairro do Arco do Cego
Lisboa - 1931
Planta do Piso 1
Arqto. Jorge Segurado

dos

volumes,

situação com precedente no
edifício

da

Bauhaus

em

Dessau (Imagem 81), bem
como,

na

arquitectura

funcionalista europeia.

Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da
Modernidade- A travessia portuguesa, ou o caso da
obra de Jorge Segurado como um exemplo de
complexidade e contradição na arquitectura (19201940)

O programa funcional considera um vasto conjunto de espaços lectivos,
integrando espaços específicos tais como biblioteca, anfiteatro/sala de
projecções, diversos laboratórios, bem como uma área aberta e fechada para a
prática do exercício físico. Nessa organização funcional, destaca-se a
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centralidade conferida ao sector administrativo e de direcção bem como à
biblioteca, à qual é também atribuída a função de sala de actos o que lhe
confere um estatuto de hierarquia.
Em termos construtivos privilegia-se a robustez, utilizando sistemas
construtivos mistos de paredes autoportantes combinadas com estruturas
porticadas, lajes de betão armado e coberturas em terraço.
É o caso da construção do Liceu de Beja (Imagens 56, 57 e 82), de
Cristino da Silva, a partir de um concurso público para a construção de
liceus241. Esta obra, de concepção funcionalista, desenvolve-se como um
conjunto de vários peças organizadas pelas diversas funções, formando,
assim, um conjunto de volumes paralelepipédicos, marcados pela caixilharia e
envidraçado horizontal242.
Percebe-se já, nesta obra, a importância da estadia de Cristino da Silva
em França, após o estágio com Léon Azéma (1888 -1978)243 e Victor Laloux
(1850-1937)244. Os ensinamentos, mais que a obra realizada por estes dois
mestres, tiveram grande importância no seu percurso, sobretudo, a partir do
final dos anos trinta.
No projecto de Beja, Cristino da Silva propõe um despojamento formal,
onde a ornamentação perde o significado, organizando uma composição num
jogo de equilíbrio entre planta e alçados, articulando volumes puros de
cobertura plana, revestidos com grandes vãos envidraçados e onde o desenho
da estrutura assume o seu significado.

241

Concurso promovido pelo então Ministério da Instrução Pública, do qual sairia vencedor a
proposta que segue rigorosamente as exigências programáticas da escola moderna.
242

Apesar do seu valor estético a adequação ao território foi muito criticada devido ao clima e
luminosidade da cidade de Beja.
243

Arquitecto francês, realizou os seus estudos na École Nationale Supérieure des Beaux Arts,
onde foi aluno de Gaston Redon, até 1912. Depois de completar os estudos, foi viver para
Roma onde desenvolve uma profícua actividade profissional, participando em diversos
concursos nacionais e internacionais dos quais seria vencedor, sendo exemplo, o projecto para
a construção do Palácio da Justiça, no Cairo. Depois voltou a Paris, onde se
tornou professor de Belas Artes. Sendo um grande defensor do neo -classicismo
monumental, recorrerá a esta linguagem para a realização dos seus projectos.
244

Em 1920, Cristino da Silva obteve uma bolsa de estudo que lhe permitiu ir para Paris, onde
permaneceu cinco anos a estudar no atelier de Léon Azéma e depois no de Victor Laloux,
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A abordagem à arquitectura moderna que se evidencia nesta obra,
reflecte-se na atitude específica de recurso a novos materiais para responder
aos “novos programas”, que Cristino da Silva, soube conciliar com o método de
composição arquitectónica clássica,
adquirido em Paris.
Esta obra, como expressão de
um modernismo pioneiro, é a prova
concreta

do

conhecimento

modelos

internacionais

e

dos
das

possibilidades formais dos novos
materiais, que tão bem soube usar,
como

responder

às

condições

especiais do concurso, que solicitava

Imagem 85

uma

Escola Naval do Alfeite
Almada – 1932
Alçado Frontal
Arqtos. Guilherme e Carlos Rebelo de
Andrade

obra

conceitos

moderna

através

programáticos

dos
e

construtivos.
Carlos Ramos confirma esta
atitude, quando projecta o Liceu D.

Fonte:
In Revista Oficial do sindicato Nacional dos
Arquitectos. 2: Março, 1938, pg. 35-43.

Filipa de Lencastre (Imagem 80) para

Imagem 86

a rua do Quelhas, do qual apenas se

Escola Naval do Alfeite
Almada – 1932
Vista Frontal
Arqtos. Guilherme e Carlos Rebelo de
Andrade

construiu o pavilhão desportivo. Este
projecto

marcava

um

desejo

de

espaço funcional revestido por uma
ordenação

dos

volumes,

Fonte: In Revista Oficial do sindicato
Nacional dos Arquitectos. 2: Março, 1938, pg.
35-43.

apresentando-os por meio de uma
composição simétrica revelando uma intenção quase futurista na expressão
volumétrica, e cujas fachadas evocam as produções de arquitectos europeus
como Walter Gropius, tal como já ocorrera com o Pavilhão da Rádio.
Os vários corpos funcionais estruturavam-se ao longo de um eixo de
simetria organizando uma alternância dos volumes funcionais e respectivos
pátios, proporcionando um diálogo entre cheios e vazios que, em conjunto com
os longos vãos horizontais das salas de aula ou tal como no projecto de
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Cristino da Silva para Beja, reflectem um forte elementarismo e legibilidade da
composição. Outra solução, também comum a muitos edifícios resultantes
desse concurso, é a introdução de passadiços para ligar os corpos dos vários
blocos, conferindo-lhe um carácter dinâmico e expressionista.
Em termos formais, tanto o Liceu de Beja (Imagens 56, 57 e 82) como o
Liceu D. Filipa de Lencastre (Imagem 80), evoluem do modelo de edifício único
de configuração compacta com pátios enclausurados do modelo conventual
dos Liceus, para uma configuração linear em extensão, ocupando parcialmente
ou na totalidade o perímetro do quarteirão, podendo definir um ou mais pátios
abertos, baseados no modelo francês de Lycée.
Estes projectos viriam a assumir-se como exemplo da proclamação da
jovem modernidade portuguesa, pelo seu carácter excepcional para o
momento.
Como já foi referido, estes projectos recriam os modelos de alguns
edifícios similares surgidos na época, sobretudo na Alemanha e Holanda. Com
esta influência estarão relacionadas as viagens de estudo de alguns
arquitectos desta geração, já enunciadas e no caso de Carlos Ramos o seu
envolvimento no estudo de centros hospitalares, quando projectou o Pavilhão
do Rádio e a visita que Segurado fará à Alemanha e à Holanda em 1931.
É visível a experimentação formal nos projectos para os Liceus,
coadjuvada pelo diálogo que estes edifícios estabelecem com a envolvente
urbana, recorrendo ao racionalismo centro europeu do quarteirão aberto.
Esta situação comprova-se no projecto de Jorge Segurado para Liceu D.
Filipa de Lencastre (Imagens 83 e 84), que veio a ser construído no Bairro do
Arco do Cego, em que o lote é rigorosamente ocupado sujeitando a volumetria
a um corpo quadrado com pátio, apresentando uma preocupação com as
frentes de rua, cujo princípio era revelar os conteúdos funcionais dos edifícios.
O uso de elementos volumétricos a pontuar as entradas e o ritmo das aberturas
horizontais das salas de aula, reforça esse princípio.
Estes conceitos serão utilizados novamente quando Jorge Segurado
projecta a Casa da Moeda (Imagem 43), uma obra monumental reflexo de um
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racionalismo construtivo e de um funcionalismo programático, revelando de
forma pioneira uma abordagem inovadora.
Nesta obra, o arquitecto reivindicou
o paradigma racional e a necessidade de
o edifício responder a uma funcionalidade
interior em que a tipologia e a qualidade
da construção revela-se como sinal de
partida

dos

rumos

da

arquitectura

portuguesa dentro dos pressupostos de
uma modernidade europeia racionalista.

Cassiano Branco, que entretanto
se viu afastado das obras públicas, no
seu trabalho na área da iniciativa privada,
sobretudo nos prédios de rendimento,
constituiu um desafio às mentalidades e
foi um dos arquitectos mais audacioso e
criativo desta geração. A sua obra,
baseada num equilíbrio entre o edifício

Imagem 87
Lota de Massarelos
Porto -1932
Perspectiva geral
Arqto: Januário Godinho

enquanto obra autónoma e o sítio em que

Fonte:
http://www.google.com/search?q=Lota+
de+Massarelos

está inserido, dá uma resposta a um gosto

Imagem 88

modernista, pela criação de um código

Lota de Massarelos
Porto -1932
Vista do Conjunto
Arqto: Januário Godinho

formal facilmente apreensível, renovando
a imagem da cidade a partir de inventivas
intervenções na fachada. O Éden ou o

Fonte:Luís Manuel Pereira

Hotel Vitória, duas das mais importantes obras do seu percurso, além da
grande escala urbana que apresentam, apresentam uma plasticidade
intencional, representando o modo como Cassiano Brancotirou partido das
vanguardas artísticas europeias. É perceptível que Cassiano tenha procurado
fundamentar, funcional e tecnicamente, as suas soluções projectuais, como foi
o caso do Cine-Teatro Éden e em muitos edifícios de rendimento e no Coliseu
do Porto de 1939 (Imagem 96), onde confirma a maturidade modernista.
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Pardal Monteiro, depois do Instituto Superior Técnico, projectou em 1934
a Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa (Imagens 120 e 121), sob
encomenda da Sociedade Progresso de Portugal.
Recorrendo a um racionalismo pragmático, organiza um programa de
leitura complexa, resultando numa obra híbrida. Nesta obra, Pardal Monteiro
propõe uma afirmação da instituição Igreja enquanto acompanhante do
progresso, pondo em prática os valores emergentes da contextualização da
arquitectura moderna. Se os materiais e as novas tecnologias utilizadas na
construção remetem para uma modernidade, o recurso à tradição da
arquitectura religiosa, patente no desenho do espaço basilical organizado
longitudinalmente com eixo processional, complementado pela cabeceira e
nave dos fiéis e no tratamento luz-sombra, inspirado nos estereótipos do
gótico245, contraria essa modernidade. Implantada numa posição central do
lote, a Igreja estabelece uma relação cenográfica com o contexto, por meio de
uma monumentalidade organizada pela volumetria, que enfatiza a visibilidade
pela leitura formal do espaço simbólico e celebrativo que representa. É essa
monumentalidade que impõe o objecto pela força dos princípios utilizados na
sua composição arquitectónica. Apesar de se caracterizar formalmente
enquanto objecto moderno, este edifício assume alguns compromissos com o
tradicionalismo oriundo do Classicismo Estrutural246, sobretudo Auguste Perret.
Pardal Monteiro é tributário desse racionalismo estrutural, quando nega,
por exemplo, a imitação cega da arquitectura clássica e dos seus elementos
decorativos vistos como detalhes inúteis, demonstrando claramente perceber a
história da arquitectura pelo prisma racionalista dos arquitectos modernistas em
geral.

245

Esta intenção é perceptível na forma como Pardal Monteiro faz a reinterpretação do
programa construtivo do templo católico, nomeadamente no nartex e no baptistério, concebidos
simbolicamente como locais iniciáticos da fé e porta de entrada na Igreja.
246

Desenvolvido no século XIX, apresenta a arquitectura sob o ponto de vista de um
determinismo estrutural, e segundo Kenneth Frampton (1930-…), “a essência da arquitectura é
a construção, e todas as transformações estilísticas são meramente a consequência lógica do
desenvolvimento tecnológico” (Frampton, 1981:18). Este racionalismo estrutural é uma das
bases do modernismo na arquitectura, fornecendo argumento para a crítica ao decorativismo,
numa época em que os materiais e técnicas construtivas já não justificam logicamente a
presença de motivos ornamentais oriundos de técnicas surgidas no passado.
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Trata-se de um dos primeiros edifícios da Cidade onde o programa
arquitectónico, apesar de alguns compromissos com tradicionalismos artísticos,
é substancialmente moderno. Para além da modernidade das obras de arte e
dos materiais construtivos, em que predominam o betão armado e a alvenaria,
a sua concretização em forma de paralelepípedo com cobertura plana dá-lhe
esse sentido de modernidade.
No norte do país e sobretudo no Porto, a arquitectura de Estado teve
uma presença pontual, tendo sido a encomenda privada a estimular a
emergência de obras comprometidas com os códigos da modernidade. Como
excepção na obra pública, encontramos Januário Godinho com o projecto para
o edifício da Lota de Massarelos (Imagens 87 e 88). Esta será a primeira obra
de Godinho em que se expressam e confluem as influências do expressionismo
e plasticismo holandeses e onde a exigência funcional determinará a
conjugação entre espacialidade interna e o sistema estrutural utilizado.
O conjunto é composto por dois corpos com uso distinto, que surgem
exteriormente a formar um todo volumétrico, situação inovadora e pouco
habitual para esta tipologia de edifício industrial, tendo em conta a sua função
de entreposto frigorífico do peixe.
Em termos de implantação no lote, o conjunto configura uma imagem
urbana particular não se denotando a sua função, como se verifica no remate
do lote onde surge de forma evidente, um conjunto de elementos curvos onde
se situa o edifício administrativo, desenvolvido em três pisos. A zona da
entrada, organizada a partir de um duplo pé-direito faz a relação com a planta
livre da nave, pontuada por três pórticos verticais, anunciados de forma
expressiva no exterior do edifício. Um grande vão envidraçado, interceptado
por um único pilar, localizado nesse espaço, fará a ligação ao espaço
destinado ao salão da lota e ao mesmo tempo, ao espaço inferior onde se
localizava o espaço de transformação do produto. Este espaço, que conjugava
duas valências, constitui a verdadeira função à qual o edifício se destinava.
Para a autonomia e organização dos vinte metros de largura e dez metros de
altura do espaço, configurado em forma de nave, Godinho opta por uma
estrutura porticada, apoiada nas paredes laterais e limites do conjunto, sem
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qualquer pilar de apoio, obtendo desta forma um espaço completamente livre,
anunciado, apenas na cobertura, por quatro pórticos executados em betão
armado. Estas vigas portantes salientes são articuladas por uma rede estrutural
formada por vigotas posicionadas perpendicularmente, organizando uma
cobertura abobadada, intervaladas por tijolos de vidro, de forma a permitir a
entrada de luz no espaço.
O espaço rectangular da nave, posicionado sobre a semi-cave onde
estão instalados os frigoríficos, contempla uma galeria em consola, em forma
de “U”, a nível do primeiro piso, que permite uma leitura desafogada de todo o
interior.
Com um interior dominado pelas exigências funcionais, e pela relação
entre a espacialidade interna e o sistema estrutural e a ausência de elementos
decorativos, o edifício assume uma atitude eminentemente funcional, onde se
condensam influências variadas que remetem para o expressionismo alemão
ou neoplasticismo holandês. Aproximação patente no recurso aos elementos
curvos, em oposição aos planos laminares que se anunciam na fachada, e à
simplicidade do tratamento dos planos de parede exteriores, articulados com
sucessivos planos de vidro e pontuais baixos-relevos; são exemplos
comprovativos dessa aproximação.
A linguagem moderna e as novas técnicas propunham a ruptura com o
passado. A nova concepção estética, mercê da utilização de novas técnicas
construtivas como a conjugação entre o betão e o ferro, permitia novas
possibilidades de articulação volumétrica, soluções construtivas perfeitamente
inovadoras onde os elementos estruturais podem desempenhar uma gramática
formal de linguagem. O betão armado, principalmente, foi um dos
impulsionadores dos avanços técnicos e da renovação das formas que
perseguiam os ideais modernos.

Se numa primeira fase se denotou alguma fragilidade nas opções quanto
à assimilação dos fundamentos do movimento modernista, nesta década, esta
geração vincula uma atitude plena de intenções e objectivos.
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A revista A Arquitectura Portuguesa retratou bem a boa aceitação destes
edifícios modernos, o que mostra que no nosso país se acompanhou o
progresso, alimentando o consenso sobre a capacidade que esta nova
arquitectura teria na construção da imagem e da identidade do Estado Novo.
A

adesão

à

modernidade, como se viu,
viria

a

fazer-se

caminho

por

proveniente

ensinamentos
Corbusier

de

e

de

toda

um
dos
Le
a

vanguarda europeia, em que
a

arquitectura

é

simplesmente um jogo das

Imagem 89

formas simples sob a luz. E

Bairro do Alvito
Lisboa-1937- Centro Cívico

mesmo

levando

consideração
materiais

que

em
os

Arqto.Paulino Montez
Fonte: Luís Manuel Pereira

plasticamente

ricos, como o vidro, alumínio
e o aço, centrais nos edifícios celebrativos de Behrens ou Gropius, sejam
intrinsecamente alheios à realidade económica nacional e, consequentemente,
ao processo de concepção arquitectónica, a adesão à modernidade encontrou
o seu caminho, ainda que de curta duração. Ao tomarmos como referência as
vanguardas do Movimento Moderno, pode-se concluir, que a sua afirmação foi
feita por meio de uma coerência na resposta ao tempo moderno que se
configurava, quer socialmente, quer tecnicamente. E isto, sem transigências
com o passado.

Isto explica, entre os factores já enunciados, que mais que nos
materiais, o desenvolvimento técnico e construtivo se tenha concentrado em
procedimentos simples.
A construção passa a explorar correntemente o betão armado em
estruturas que, aproveitando a economia derivada da sistematização, sabem
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tirar partido do seu potencial plástico, por vezes até com um sentido
escultórico, caso dos pilares e das colunas montantes de elevadores e de
caixas de escadas. Definitivamente os novos sistemas construtivos passaram a
fazer parte dos currículos das faculdades de engenharia o que fez com que se
integrassem os engenheiros nas equipes técnicas como colaboradores activos
do projecto.
A articulação intrínseca entre a arquitectura moderna e o novo contexto
sócio-cultural, que resulta da industrialização, viria a ser apenas possível no
pós-guerra, num momento em que se elaboram planos de crescimento
industrial e de infra-estruturação do país.
O Modernismo foi patrocinado pelo governo, entre 1928 e 1936, que
através da “Política do Espírito” estimula o pensamento Moderno num sentido
de uma superação do ecletismo.
Assim, o Moderno e a sua aceitação não se assumem como causa, mas
antes como imagem modificável conforme o desígnio oficial. Essa decorrência
permite o desinteresse do Estado no modernismo, sobretudo a partir do final da
década de trinta. Este desinteresse determina um novo caminho para a
concepção da arquitectura que irá marcar a transição para o pensamento
arquitectónico português. O projecto do Areeiro, de 1938, concretiza essa
posição e marca o propósito de fazer português definindo a natureza moral da
arquitectura como pressuposto social, pelo menos no referente ao modelo
social da época. O projecto arquitectónico trabalha-se em função da “imagem”,
como um estilo, em que o valor de representação é sobretudo condicionado
pelo seu papel na consolidação de uma vontade identitária.
Este comportamento paradoxal ilustra de maneira clara a incipiente e
ambígua consolidação da Arquitectura Moderna.
O carácter efémero deste movimento no país deve-se, também, à
reestruturação cultural que o Estado Novo viria a imprimir, apesar de ter sido
inicialmente

apadrinhado,

por

uma

forte

política

de

obras

públicas,

configurando um abandono dos vanguardismos, perante uma atitude
identitária fundamentada no passado e nas virtudes do carácter da raça,
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procurando uma nova imagem representativa, legível e eficaz num objectivo de
afirmação.
Na perspectiva de Giulio Carlo Argan (1998, p. 291), “as vanguardas são
um fenómeno típico dos países culturalmente menos desenvolvidos que
aparece como uma revolta frente a cultura oficial, geralmente moderada, e se
põem ao lado dos movimentos progressivos. Embora seja intencionalmente
revolucionário, seu esforço reduz-se a um extremismo polémico”.
Reportando-nos ao conceito de Argan, esta definição assenta bem a
Portugal durante este período, ou seja, o país era culturalmente pouco
desenvolvido e encontrava-se numa situação politicamente especial, com a
ascensão e a implantação de uma nova ordem política com uma atitude
populista, progressista e renovadora, e que segundo Andreia Galvão (2003, p.
243) era “extensível a um processo pela via operativa da encomenda,
reconstrução e modernização do país”.
Apesar dessas premissas, não se pode retirar a virtude progressista e
regeneradora a este “grupo”, pese a possível leitura sob um prisma ideológico
dessa modernidade, apesar de ser verdade que estes mesmos arquitectos
assumem uma duplicidade no seu percurso, procurando uma coerência com a
proclamada crise de identidade, reclamada oficialmente pela “Política do
Espírito”, que tem como objectivo a construção de uma modernidade
portuguesa sobre as bases de uma simplificação estética, alicerçada sobre
valores intrínsecos da cultura histórica e étnica portuguesa.
Ao aproveitar o impulso dado pelo Estado Novo, esta geração afirmouse enquanto corpo de profissionais detentores de um conhecimento útil à
sociedade, com um sentido moderado de modernidade, e apostados na
actualização e conhecimentos técnicos e científicos, até aí, área de domínio da
classe profissional dos engenheiros.
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2.3. Crise de identidade com representação na arquitectura
“A Política do Espírito” que conjugou a vontade de António Ferro com o
interesse de alguns dos artistas da geração mais jovem numa perspectivação
ideológica e propagandística organizará de forma programada, ideológica e
iconográfica, uma nova atitude muito próxima do espírito Artes Decorativas.
Operando através de uma recuperação formalista, selectiva do passado
histórico, utiliza um léxico específico de carácter nacional e local, que a par das
novas tecnologias suporta uma nova configuração na arquitectura portuguesa.
De facto, assistiu-se a um regresso progressivo dos sentimentos
nacionalistas românticos por parte dos membros desta geração influenciados
por outro lado, pelas crescentes ideologias políticas europeias. Esta geração
irá liderar a mudança propondo outros valores de carácter regenerador,
nacionalista e nostálgico, subordinados à nova ideologia que se ia instalando.
A interpretação aponta para um papel definitivo do Estado como agente
deste processo, fechando-se num regime centralizador, preocupado com a
formação de uma nova imagem tanto de país como de governo, numa
construção ideológica que consolidasse o poder.
António Ferro procura estar em todas as frentes, preocupa-se com todas
as expressões estéticas e interfere em todas, é o mobilizador dos artistas, faz
uma lei de protecção ao cinema nacional, cria o grupo de bailado “verde-gaio”,
valoriza o folclore e o artesanato, lança concursos como “ a aldeia mais
portuguesa de Portugal”.
Em paralelo, Duarte Pacheco vai investir na criação de um plano director
da cidade e impõe medidas inovadoras como bairros de iniciativa camarária e
redes viárias e rodeia-se de outros arquitectos como Keil do Amaral e Faria da
Costa, o primeiro urbanista português.
Ferro criou prémios nacionais, com o objectivo de premiar os artistas
que, dentro dum indiscutível equilíbrio, maior inquietação revelassem, ou seja,
uma forma de controlar os excessos da inquietação artística que conduzissem
a devaneios formais. Para Salazar “A ordem foi sempre o verdadeiro clima da
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beleza”. A geração que encontrou o apoio do Estado foi, então, apelidada de
“Geração da Ordem”.
Multiplicaram-se os salões e exposições organizados pelo SPN mais
tarde SNI, sendo, não só, em número significativo como os prémios distribuídos
eram muitos e avultados, conseguindo-se um eco notável a nível nacional e
internacional desta propaganda cuidadosamente programada e executada.
A implantação do Estado Novo, correspondeu a um período de forte
incentivo às Obras Públicas, a par da encomenda de uma Arte e Arquitectura
de expressão ideológico-propagandística, o que permitiu aos profissionais,
após um largo período de crise, assumirem
grande protagonismo na época áurea das
Obras Públicas em Portugal. Era o momento
ideal para a classe dos artistas e arquitectos
mais jovens e idealistas acederam ao
mercado de trabalho, após longa crise.
A

situação

financeira

equilibrada

permitiu investir em obras públicas, vindo
estas corresponder a uma visão ampla,
grandiosa e anunciadora dos anos de
prosperidade esperados, após dez anos de
reconstrução. Desta forma, as orientações
para uma arquitectura marcada pela mão do
Estado haveriam de fazer a sua entrada em
Portugal.
Assim sendo, a década de trinta, seria
marcada pelo vigoroso alento, que marcaria
a

arquitectura

dessa

década,

incidindo

Imagem 90
1º Concurso para o Monumento ao
Infante D. Henrique em Sagres- 1933
Arqto. Pardal Monteiro
Fonte: Pedro Vieira de Almeida, In "A
arquitectura Moderna", vol. 14 da
História
da
Arte
em
Portugal,Publicações Alfa, Lisboa,
1986.

especialmente nas encomedas feitas pelo
Estado.
Foi fácil, portanto, neste contexto, recrutar profissionais de indiscutível
qualidade, abertos a diferentes tipos de expressão, sendo eles figuras
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preponderantes a responder quando o Estado proporcionou condições ímpares
para que a classe afirmasse e divulgasse a almejada estabilização profissional.
Neste

período,

reiniciou-se

também,

o

planeamento territorial, originando as primeiras
medidas sociais de carácter mais alargado ao nível
da construção. Todas estas acções tinham algo em
comum: uma mudança de intenções de carácter
ideológico.
Este novo ciclo veio definir uma nova ordem
estética,

estabelecendo

um

diálogo

entre

a

arquitectura e as restantes artes, traduzido por
uma permeabilidade e simbiose entre os “valores”
simbólico-decorativos.

Numa primeira fase, a encomenda regista
uma confluência entre modernidade e tradição que
suporá alguma dimensão de conflito, originando
duas ordens estéticas que configuram, afinal, duas
ordens

ideológicas:

o

racionalismo

e

o

internacionalismo de Duarte Pacheco e de António
Ferro e dos arquitectos por eles mobilizados, e os
discursos estéticos nacionalistas e historicistas
de Salazar, embora estes não constituam a

Imagem 91

um discurso que extravasa o campo exclusivo

Projecto para 2º Concurso para
o Monumento ao Infante D.
Henrique em Sagres
.Maquete

da arte.

Imagem 92

afirmação de uma corrente artística, mas sim

Se para Salazar, a arquitectura era “a
grande fachada duma nacionalidade”, e o
caminho para a sua propaganda logo, assim, se
definia numa “Política do Espírito”, Ferro criou
um regime de autoridade consciente que

Projecto para 2º Concurso para
o Monumento ao Infante D.
Henrique em Sagres
.Corte e Planta
Arqto. Carlos Ramos- 1936
Fonte: Catálogo de “Carlos
Ramos: Exposição
Retrospectiva da sua
Obra”. Lisboa, FCG, Exposições
e Museografia. Serviço de Belas
Artes. Lisboa, 1986
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englobava também os modernistas e a que todos, quase sem excepção,
aderiram.
A partir da intervenção de Pacheco, o qual gizou e mandou executar
variadíssimos projectos viários e urbanos, iniciou-se uma estreita colaboração
da classe profissional, tendo encontrado alguns arquitectos portugueses
projectistas que corresponderam aos seus planos.
Se numa primeira fase não houve entraves às obras modernistas, já
numa segunda fase, a exemplo do que se passava na Alemanha e Itália, o
Estado Novo enveredava por uma arquitectura nacionalista, que enaltecesse
os valores do “portuguesismo” e fosse a imagem do regime. A nova ordem era
olhar para o passado, ajustando-o às realizações do presente.
Neste contexto, apela-se simultaneamente à restauração material,
restauração moral e restauração nacional, procurando legitimar o novo governo
pela apropriação de um conjunto de
associações

históricas,

onde

os

momentos de glória nacional são
evocados e integrados na construção
de uma mítica. Objectivamente, a
valorização e a criação de uma
determinada

imagem

tem

como

objectivo a divulgação ideológica e
estabelecimento

de

comportamentais
individuais.
conjunto

A
com

mecanismo

directrizes

colectivas

e

arquitectura,

em

as

artes,

fundamental

é

um
nesta

legitimação. O surto de recuperação

Imagem 93
Pavilhão de Portugal para a Exposição
Universal de Paris- 1937
.Perspectiva
Arqto. Keil do Amaral
Fonte: Keil do Amaral : o arquitecto e o
humanista -- Exposições -- Lisboa (Portugal)
-1999 -- [Catálogos]Arquitectura -- Portugal -Séc. XX

de monumentos, através da Direcção-Geral dos Monumentos Nacionais, criada
em 1926 e integrada no MOPC e a instituição de comemorações e festividades,
foram o princípio deste processo.
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Será no espaço temporal entre 1933 e 1938 que o Regime estabelecerá
uma intensa actividade no sector das obras públicas, usando a Arquitectura
como veículo de propaganda ideológica, a que os Arquitectos corresponderam
de forma consciente, predicando entre os modelos do Movimento Moderno e a
exaltação formal de uma ilustração plástica, como valor de uma identificação
do regime, resultando muitas vezes numa atitude contraditória.
Para

exemplificar

essa

contradição, referenciamos o caso de
Cristino da Silva que produzirá obras
díspares como o Cine-Teatro Capitólio
(Imagem 71) e o Liceu de Beja(Imagens
56, 57 e 82), obras modernas, e alguns
anos mais tarde, o conjunto da Praça do
Areeiro, entre 1938 e 1943, como
símbolo da imagem do novo modelo.
Cassiano

Branco,

inquestionável

no

outro

panorama

nome
da

arquitectura e bastante distante das
polémicas ideológicas, pelo menos numa
fase deste período, alternou a sua
abordagem

estilística

entre

o

modernismo do Cinema Éden, em 1930,
e o tradicionalismo do Portugal dos
Pequeninos de 1944 e anos mais tarde,

Imagem 94
Café Portugal
Lisboa- 1938
.Vista Frontal
Arqto. Cristino da Silva

em 1949, o conjunto da Praça de

Imagem 95

Londres, sendo estas obras vistas como

Café Portugal
Lisboa- 1938
.Desenho do Alçado Frontal
Arqto. Cristino da Silva

um meio de ridicularizar o regime, facto
que não se confirma, sobretudo, no

Fonte: AA.VV., Cristino da Silva
(arquitecto), Fundação Calouste
Gulbenkian,
Centro de Arte Moderna, Lisboa,
Janeiro 1998
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Portugal dos Pequeninos, não tivesse este sido encomendado por Bissaya
Barreto (1886-1974)247, um homem muito ligado ao regime e que pelo seu
perfil de homem culto, teria vislumbrado esse recurso. O mesmo acontece no
conjunto da Praça de Londres, pela erudição plástica dos elementos formais
das fachadas e os pormenores em cantaria que remetem para o cumprimento,
de

forma

inteligente,

dos

regulamentos

camarários

em

vigor,

consequentemente, essa visão essa análise parece sem fundamento.
No caso de Rogério de Azevedo, após o inicial edifício da Garagem do
Jornal O Comércio do Porto, gradualmente a sua linguagem foi-se voltando
para o gosto do regime, sobretudo após ter ingressado na DGMN, onde
projectou muitas das escolas do Plano dos Centenários para a região norte e
várias Pousadas, entre as quais, a do Marão, da Serra da Estrela (Imagem
103) e de Serém, nos quais cruza as referências linguísticas de raiz modernista
dos primeiros projectos, com a gramática regionalizante do estilo oficial.
É com o final da Guerra Civil espanhola e o início da Segunda Guerra
Mundial que se consolidam os sistemas que, na Europa, constituem referência
para o regime português, este cada vez mais afirmativo, consequência de uma
situação internacional que lhe é favorável. E será essa condição favorável que
vai permitir uma clarificação dos valores estéticos que melhor se identificam
com o poder.
A arquitectura acompanhará o rumo da política delineada pelo Governo,
vindo a Exposição do Mundo Português, que será elemento de análise
específica neste trabalho, a ser o marco inicial e mais importante desta nova
fase, o qual marca o início de um vocabulário que se adoptaria nas fachadas,
em conjunto com uma hierarquia acentuada dos volumes.
Para afirmação desta linguagem, o Estado teve ao seu lado os
profissionais de maior prestígio, colaborando sem grandes problemas e com
convicção. Ao abandono deliberado da imagem da linguagem moderna irá
247

Médico, político e filantropo, licenciou-se em Medicina em 1911, foi Professor na Faculdade
de Medicina de Coimbra e distinguiu-se na sua área profissional como cirurgião. As suas
íntimas relações com Salazar pelo facto de ter sido o médico seu assistente, tornaram-no
politicamente influente. Desde novo, dedicou-se às questões político-ideológicas, tendo sido,
enquanto estudante, um dos fundadores do Centro Republicano Académico e do Grupo do
Livre Pensamento, em Coimbra.
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corresponder a identificação desses profissionais com os valores da ideologia
dominante, pressupondo um compromisso entre a linguagem oficial, a
modernidade tecnológica e a procura de raízes verdadeiras da arquitectura
tradicional portuguesa.
Alguns elementos da geração de 1927 da qual se destacam, sobretudo,
Cristino da Silva, Pardal Monteiro, Cottinelli Telmo, Jorge Segurado e Adelino
Nunes virão a ser “o Grupo” que vai absorver a maior parte da encomenda e
consequentemente, protagonistas de uma adesão consistente a este ideário,
sobretudo, a partir da década de quarenta.
Esta adesão terá muitas razões, que tal como defende Nuno Teotónio
Pereira numa atitude de desculpabilização, vão desde o criticismo surgido na
Europa ao racionalismo da arquitectura moderna, por imposição dos regimes
ditatoriais europeus, à falta de fundamentação teórica, como suporte projectual
na adopção da linguagem do Movimento Moderno, e ainda, às regras de
mercado impostas pelas possibilidades de trabalho com o incremento das
obras públicas. Este mesmo autor refere a influência do tradicionalismo
conservador e elitista consignado num ensino academicamente distante de
uma formação técnico-artístico actualizada e que devido às imposições e
pressões do poder político, impossibilitou os arquitectos de exercer a sua
liberdade criativa.
Ao fazer estas afirmações, pese o facto de não especificar qual o tipo de
pressões a que estavam condicionados, a não ser a sujeição à censura, estes
teriam assumido uma posição de cumplicidade obrigatória, sem a qual, corriam
o risco de ficar de fora do processo da encomenda. Esta versão é justificada
através do processo produtivo no norte do país, cujo afastamento da
encomenda estatal, permitiu um distanciamento do conservadorismo defendido
pelo Estado Novo, não obedecendo ao “receituário estipulado” e provocando
novos processos criativos.
Embora estes factos possam ter contribuído, não foram os responsáveis
únicos por essa postura, basta referir o caso de Itália onde o racionalismo
perdurou até 1943 e o universo da qualidade conceptual e formal das obras
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construídas em Portugal na década de trinta, onde os códigos modernos se
assumem com maturidade, tal como foi referido no ponto anterior.
A somar a estes, a questão das obras da Alemanha e de Itália, numa
análise mais profunda, assumem uma postura divergente quanto mais não seja
pela escala das obras objectivando uma monumentalidade, que em muito
difere das obras construídas no nosso país.
O desencontro deste período da arquitectura portuguesa com uma teoria
estruturada em conceitos, não permitiu uma sistematização do pensamento
arquitectónico implícita no seu conteúdo, o que obrigou, sobretudo, a partir do
Congresso, a ser esse um atributo e um compromisso das gerações que se
seguiram. A lacuna formada pela perda da dimensão didáctica da arquitectura,
traduziu-se numa lacuna do próprio conhecimento arquitectónico, sendo
necessário definir o lugar onde formulação teórica e prática do projecto
encontrem um campo comum de acção e explicitar referências capazes de
assegurar

o

carácter

operativo

de

uma

investigação

que

tem

nos

procedimentos projectuais a sua delimitação epistémica.
A superficialidade com que se fazem as análises patrocinadas pela
propagação da crença modernista fez com que muitos arquitectos partissem do
princípio de uma leitura subordinada a propósitos próprios, retendo apenas as
ideias feitas, que mais convêm a imaginários alheios á lógica dos propósitos
individuais ou colectivos. A existência de uma arquitectura complexa e
contraditória marginalizou-se rapidamente, obrigando a novos caminhos,
proporcionando novos processos de representação.
Esta nova postura constituiu um ponto de viragem no que diz respeito à
produção arquitectónica nacional. Apoiados nas inovações técnicas trazidas
pelo Movimento Moderno, com o recurso à utilização da estrutura em betão
armado, a ordem agora era projectar com a introdução de valores figurativos
que sugerissem uma nova plasticidade formal. O ornamento refazia, assim, a
sua entrada para a legitimação de uma nova imagem na arquitectura
portuguesa.
Estes elementos ornamentais vêm a ser os elementos de figuração
representativa, tal como Raul Lino objectivou nos seus estudos e na sua
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actividade, onde também a questão da genealogia como herança é abordada
numa perspectiva da existência da nação portuguesa. Confirma-se, assim, um
apoio no passado construído e tal como Viollet-le-Duc defendia, a crença no
princípio de que o valor das obras reside na sua honestidade quanto às
características dos materiais e dos processos construtivos.
O recurso à utilização de
pedra rústica, socos, cunhais e
guarnições de vãos em cantaria,
coberturas de várias águas em telha
vermelha

rematadas

por

beirais,

cornijas, etc., em conjugação com
elementos

formais,

tais

como,

arcarias e torreões de evocação
medieval

com

coberturas

em

pirâmide ou cónicas rematadas com

Imagem 96

esferas armilares é recorrente nestas

Coliseu do Porto
Porto-1941
Arqtos. Cassiano Branco e Júlio Brito

obras.

Fonte: Luís Manuel Pereira

Formaliza-se,

austeridade

assim,

uma

e

uma

forte

preponderância da escala no desenho destas obras.
A prática do projecto não deve configurar um simples jogo de
adivinhação, mas sim procurar a compreensão dos fenómenos de configuração
e transformação espacial construídos pela arquitectura, bem como, dos
esquemas de uso, portanto, dos sistemas de significação aplicáveis.
Nesta perspectiva, cabe-nos fazer uma avaliação objectiva dos
pressupostos que estão directamente relacionados com a teoria do projecto,
embora não deixando de lado as intenções co-laterais que estão na construção
deste universo projectual.
Assim, objectiva-se um percurso e uma atitude com a intenção
deliberada de (re)propor novos fundamentos da análise compositiva,
introduzindo operadores próprios a uma arquitectura baseada na riqueza e
ambiguidade da experiência moderna nos aspectos tecnológicos, em conjunto
com uma operacionalidade plástica específica, como símbolo de uma
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identidade.

Isto

significa

que

os

profissionais

que

responderam

afirmativamente a estes pressupostos, estavam conscientes do seu exercício
nos aspectos metodológicos à abordagem dessa atitude arquitectónica,
procurando uma coerência entre um estilo que se queria simbólico e reflexo de
uma intenção colectiva.
Desta forma consolidou-se uma convergência de interesses entre
Regime e arquitectos, ambos com um discurso a favor das raízes de uma
nacionalidade.
Contextualizando este percurso como um produto que configura um
momento único dentro da historiografia da arquitectura portuguesa num
entendimento abrangente da disciplina e no âmbito da produção cultural,
verificamos a importância da “imagem” como conceito e a consequente
utilização e exploração desta, como potencialidade de um pensamento para
materializar a arquitectura.
A

imagem

como

é

utilizada

instrumento

representação

de

arquitectónica,

procurando nela um sentido que
reafirme

o

seu

poder

de

consagração ou estetização da
arquitectura. Assim, a imagem
reivindica

lugar

e

sentido

próprios e é utilizada como
instrumento
pensamento

instigador
arquitectónico

do

Imagem 97
Liceu Nuno Alvares
Castelo Branco – 1940

e

quando não está sujeita aos
códigos de uma cultura visual,

Arqto. José Sobral Branco
Fonte: Luís Manuel Pereira

reflecte as condicionantes materiais da arquitectura.
A imagem não é mais que um instrumento que mediatiza a arquitectura,
e isso confirma-se ao longo dos tempos, em todos os períodos e estilos
arquitectónicos, consagrando-a e sendo por isso, a construção da memória por
meio da eternização das obras. Estas por vezes, também se prestam ao
_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

276

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

excesso, à fragmentação, á manipulação, à descontextualização e à ilusão,
proporcionando uma leitura subjectivada, como veículo do espectáculo.
O propósito da imagem arquitectónica determina o conceito fundamental
para a percepção e aceitação da arquitectura enquanto bem cultural, e que,
pese o facto da subjectividade muitas vezes presente na sua percepção,
evidencia o sentido da arquitectura proporcionando a sua apropriação.
Partindo do conjunto de factores acima enunciados, estes arquitectos
procuraram nas imagens a materialidade da ideia arquitectónica, em que elas
determinam a concepção da arquitectura, possibilitando a experimentação e
através dela, a representação de uma essência. Este poder das imagens
assenta na sua admissibilidade, na suposta certeza que confirma a obra na
afirmação da arquitectura enquanto disciplina. A representação apresenta-se,
assim, neste contexto como a procura de uma realidade auto-referente,
demarcada do seu significado, para a conquista de um imaginário, afirmandose como valor simbólico e ideológico da arquitectura. O objecto arquitectónico
impõe-se como consagração da memória.
O recurso a várias temáticas
na

configuração

da

imagem,

enfatiza uma construção estética
de sentido direccional na forma
como pensamos a atitude perante
a praxis da arquitectura.
A leitura destas imagens
legítima uma visão que remete a
arquitectura para o plano das
ideias

que

consagram

a

materialização de uma produção

Imagem 98

assumidamente interpretativa de

Moradia Unifamiliar na Av. Alvares Cabral
Lisboa– 1942(?)
Arqto.Cristino da Silva

uma

Fonte: Luís Manuel Pereira

herança

enfatização

da

iconográfica.

A

imagem

na

construção do objecto implica numa nova atitude formal.
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Tal como na Alemanha e em Itália, os fins políticos e propagandísticos
obrigavam à mediatização da imagem arquitectónica e portanto, a arquitectura
teria que ser repensada em função dessa realidade. Isso pressupunha
materializar a arquitectura com uma mise en scène com a preponderância de
uma realidade física edificada utilizada cenograficamente como instrumento
propagandístico.
Assume-se, assim, um compromisso, consequência de um desejo da
construção de algo inovador a par de uma nova ordem social e política,
associado a uma construção estética apoiada e legitimada pela reinvenção de
um passado mitificado. Contudo, ao contrário do que se passava na Alemanha,
em que a arquitectura partia de modelos clássicos e universais, em Portugal
encontrou nos modelos nacionais a sua representação.
O resultado, híbrido e simultaneamente complexo, reflecte uma
intemporalidade acentuada pela imagem de uma arquitectura suportada pela
carga nacionalista de um passado histórico glorificado. Este modelo enraízase, assim, com o manuseamento da diversidade de linguagens, procurando
consensos na clarificação de valores estéticos que melhor se identificassem
com o Poder, o que determina uma legitimidade consciente desse referencial
estético.
Aparece,

deste

modo,

uma

nova

linguagem

numa

renovação

essencialmente epidérmica, plástica, ao nível das fachadas, voltadas para a
simbólica e identidades da nação, abrindo assim o caminho para a concepção
de projectos que viriam marcar uma nova transição no pensamento
arquitectónico nacional. O Projecto para a Praça do Areeiro de Cristino da
Silva, iniciado em 1938 e que neste trabalho será um caso de estudo,
concretiza essa estética oficial, satisfazendo dois itens dessa apologia: o
tradicionalismo e a escala monumental, como se pode verificar na recuperação
através de um ideário simbólico, dos modelos habitacionais da aristocracia
setecentista.
O sucesso deste projecto abriu um caminho para a reformulação dos
parâmetros urbanísticos das grandes cidades e sobretudo, em Lisboa. A
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vertente da aproximação setecentista conduziu à preocupação pela unidade
monumental das fachadas.
Percepcionando a arquitectura como um vasto e complexo campo do
conhecimento que abrange, simultaneamente, aspectos de um mundo exacto
e de um mundo estético, estes “actores” procuram, neste último campo, a sua
dimensão simbólica moldada pela cultura em que estão inseridos.
São, assim, estabelecidos vínculos à concepção da ideia de arquitectura
enquanto forma e espaço, em que a simbologia remete para uma visibilidade
desse espaço concreto e visível, tornando muitas vezes visível a invisibilidade
neles incorporada.
Sendo, assim, a dimensão simbólica não sugere mas sim propõe,
através das significações que cada objecto imprime a quem o observa.
Inscrita no campo mais vasto da iconologia, esta figuração recupera na
simbólica, ou seja, no estudo do
significado cultural das imagens,
aquilo que é representativo, muitas
vezes recorrendo à metáfora para
dar um verdadeiro sentido. Já na
Arquitectura
sobretudo

Manuelina
mais

tarde,

e
na

Arquitectura Joanina, as imagens

Imagem 99

simbólicas ocuparam um lugar

Fonte Monumental
Lisboa -1940
Arqtos. Carlos e Guilherme Rebello de Andrade

sem precedentes, sendo agora

Fonte: Luís Manuel Pereira

recuperadas como dispositivo para
afirmação do poder, que se pretende mais centralizado que nunca.
Em todos os edifícios construídos neste período, abundam os elementos
simbólicos, como por exemplo, a heráldica mais significativa da história do país
em conjunto com a esfera armilar e os signos religiosos. Todos eles estão
dotados de sentido simbólico algumas vezes difuso, e noutras, indecifrável,
talvez residindo aqui o mérito da riqueza de interpretações que sugerem.
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È um facto que a leitura em arquitectura implica percepcionar os
elementos que a integram, desde os materiais aos símbolos emitidos,
sobretudo, na abordagem da maleabilidade material que determina o seu
significado visual.
Os temas de fundo foram o Império Colonial e as Descobertas
marítimas, evocados como direito histórico e justificadamente entendido como
“as idades de ouro do país”, despontando daí o elogio aos heróis de outros
tempos, ou seja, a imagem à qual os portugueses se deveriam moldar. O
ornamento, muitas vezes considerado um acessório corriqueiro e inofensivo,
assume uma dimensão e centralidade nestas obras de grande importância cuja
presença expressa, com alguma objectividade, os de sinais de carácter
popular e tradicionalista. É este aspecto que revigora o ecletismo com a
dinâmica pragmática da busca de uma identidade própria e diferenciada. Mais
que elementos decorativos a sua bi-dimensionalidade e/ou tridimensionalidade
definiam um carácter sobre a superfície formalizando de forma intencional a
síntese das artes, em que o arquitecto era um interlocutor privilegiado entre a
pintura e a escultura.
Nessa busca e tentativa de valorização da identidade nacional, os
arquitectos

empregam

constantemente nas suas obras,
tradições artesanais em que a
pedra lisa ou bujardada assume
preponderância

e

que

em

conjugação com outros materiais,
como o vidro e o ferro, valorizados
pelas características consideradas
inerentes

ao

próprio

material,

organizam a leitura da composição
suportada na sua plasticidade.
O ornamento que esteve

Imagem 100
Balneário da Serafina
Lisboa-1948
Arqto. Jorge Barradas
Fonte: Luís Manuel Pereira

sempre integrado na nossa cultura,
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seria retomado depois de uma breve ausência, assumindo-se como expressão
válida dessa cultura.
Outro fundamento assumido neste contexto, foi a plasticidade
consignada à figuração dos edifícios e que dependia(m) directamente da
escala dos mesmos, organizando uma hierarquia e por este meio, propondo
uma diferenciação de acordo com as finalidades da obra. Assim, o vernáculo é
atribuído aos pequenos edifícios estatais e aos edifícios correntes de
habitação; o revivalismo erudito em edifícios de espectáculo; e o classicismo
monumental aos principais edifícios do Estado. Da introdução de referências
às linguagens variadas, surgem obras híbridas, numa ambiguidade de
regionalismo e modernidade. A retórica da monumentalidade e da tradição
sistematizam

os

modelos

nacionalistas: este último de raiz
historicista e regionalista e o
outro de uma monumentalidade
de

raiz

classicizante.

A

monumentalidade como forma
de afirmação do poder ficou
destinada aos mais importantes
imóveis

representativos

do

Estado.
A escala, outro recurso de
fundo, institui-se com carácter

Imagem 101
Planta perspectivada da Exposição Histórica do
Mundo Português – 1940

pontual, sobretudo em grandes

Arqto. Cottinelli Telmo (autor do projecto geral)

transformações urbanas como

Fonte: http://www.google.com/search

foi a ampliação do Instituto
Superior Técnico (Imagens 72,
73 e 74), o prolongamento pela Alameda Afonso Henriques até à Fonte
Luminosa (Imagem 99), a Cidade Universitária de Lisboa, a Universidade de
Coimbra (Imagem 48), a Praça do Areeiro e em edifícios pontuais, como os
Hospitais de Santa Maria e São João no Porto (Imagem 60 e Imagem 61), e
nos tribunais das cidades sede de distrito. Nestas obras domina o classicismo
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monumental, a partir da influência das obras de Marcello Piacentini, sendo
preponderante a simetria e a ortogonalidade.
Como se disse anteriormente o regime, tal como em Itália e na
Alemanha, elevou a arquitectura ao estatuto de imagem representativa do
poder, firmando-a como primeira arte, acima da escultura e da pintura, que
ficariam subordinadas a esta, funcionando como complemento.
Esta monumentalidade reconhecida no classicismo transmite de
imediato ordem e poder, valores fundamentais da transmissão ideológica e que
em conjunto com a integração das artes plásticas nessas obras, sobretudo da
Escultura, reforçam o conteúdo ideológico. A leitura da iconografia, sobretudo,
resultante da aplicação da estatuária nas fachadas e nos recintos desses
espaços resulta de uma cuidada ponderação ideológica, em que o
nacionalismo representado pela história e cultura portuguesa era assimilado
como transmissor desse paradigma. Recorria-se ao passado para aludir ao
presente, com uma conotação de intemporalidade.
Perante isso, pode-se dizer que a arquitectura busca representar
simbolicamente mitos e cultura, atendendo às necessidades dos indivíduos
que a vão utilizar. Para tal, as formas e os pormenores traduziram-se em
códigos convencionais para que os edifícios construídos denotassem as suas
respectivas funções e conotar os significados emblemáticos contidos nesses
edifícios.
Em arquitectura, o projecto envolve vários níveis: um enquanto solução
de problemas, outro como reflexo de uma atitude de autoria e através destes a
representação do tempo vivido, vindo estes arquitectos a conferir significados à
sua obra recorrendo às investigações antropológicas e estéticas consideradas
suporte para a sua praxis arquitectónica.
Nesta perspectiva, estes arquitectos, através dos seus projectos
apresentam uma nova leitura de cidade por meio das novas inserções e usos
simbólicos, inferindo uma nova dinâmica no tecido urbano. Os edifícios
conotam componentes visíveis e não visíveis, mas que são a interpretação do
seu significado propondo uma relativa integração no existente.
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A adopção das valências em que se destacam um neo-classicismo
monumental, o neo-tradicionalismo revivalista e um neo-ruralismo conservador,
suportaram-se numa qualidade técnica de construção, onde prevalece o betão
armado conjugado com a alvenaria e a madeira. Assim, na época em estudo, o
avanço tecnológico andou a par deste estilo que abrangeu variados conceitos e
ao qual os seus autores aderiram de forma consistente.
Estes arquitectos fazem, através de uma abordagem metodológica, a
qual será apoiada pelo desenho e terá como base as novas técnicas
construtivas e os novos programas culturais, uma reinterpretação programática,
onde irão conviver a tradição e a modernidade de maneira inequívoca,
proporcionando o surgimento de um novo modelo de arquitectura.

Contrariando

muitos

autores

dentro

da

historiografia

e

crítica

arquitectónica que chamam de forma pouco abonatória “arquitectura de
vocabulário” ao que aqui se chama de modelo traduz um juízo de valor que
embora seja respeitável, não traduz plausivelmente aquilo que esta adesão
pressupôs, não havendo dúvida que se definiu um estilo arquitectónico de
carácter, queira-se ou não, e goste-se ou não.
Estas considerações remetem para a consciência da força da
interferência do poder político em relação á produção arquitectónica e das
relações entre os mecanismos e as opções implícitas na ligação entre o regime
e a arquitectura, em que a conjugação destes afirmam assim um modelo e tal
como na Alemanha, Itália e Espanha, Portugal legitimou um estilo
arquitectónico único na sua história. Para além de ser o resultado da política
das obras públicas e a base material da “Política de Espírito”, promovida pelo
SPN/SNI, este estilo afirmou modelos formais assumindo uma expressão
específica. O carácter de identidade solicitado pelo Estado Novo, objectivado
na ênfase propagandística e o contexto internacional, influíram de facto na
concepção e mais ainda, na expressão plástica da arquitectura desse período.
Das análises feitas a vários autores, não se vislumbra a afirmação nem
surge elemento de prova das imposições exercidas pelo poder e muito menos
a existência de uma descriminação por questões ideológicas, veja-se o caso de
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Keil do Amaral e seguidores e a produção dos arquitectos do norte do país.
Prova-se sim a “colagem” às ideias do “cliente”pela questão da promoção e
consequente acesso às obras.
O percurso dos muitos profissionais que trabalharam neste período
alternaram valores, técnicas, conceitos e linguagens, tornando patente essa
variação estilística nas obras e projectos realizados, sendo alguns percursos
analisados no âmbito deste trabalho, o que se reflectiu também nas obras que
executaram para o regime, as quais não apresentam uma única via estrutural e
formal. O decorativismo como gramática, nunca deixou de ser um recurso no
percurso destes arquitectos, mesmo com a adopção dos conceitos do
Movimento Moderno, e muitas obras apresentam essa simbiose.
Ao contrário do que diz Pedro Vieira de Almeida (1986, p. 142) quando
“não

afirma

havia

uma

arquitectura

estruturada

que

se

impusesse

unitariamente (…) como arquitectura do Estado Novo” mas sim algumas
intervenções

pontuais

que

vincularam “as encomendas a tipos
formais específicos”.
apresentados
significado,

Os casos

revelam

um

apresentado

uma

coesão embora se confirme a
diversidade.
As
formais

múltiplas
que

expressões

caracterizaram

a

arquitectura do Estado Novo, não
presumem contradições, mas sim,
a coexistência de modelos, como
se

verificou

na

Exposição

do

Mundo Português, onde coexistem

Imagem 102

os vários modelos acima descritos.

Vista aérea da Exposição Histórica do Mundo
Português - 1940

Embora

esta

exposição
Fonte: http://www.google.com/search

tenha

um

desenvolvimento

específico neste trabalho, graças à
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importância que assume como veículo que ilustra o significado de um período,
decidimos fazer algumas considerações acerca dos pressupostos que
estiveram na sua configuração.
Esta obra monumental, como outras exposições realizadas durante o
Estado Novo, objectiva o auto-elogio de um regime, sobretudo no que se
refere aos aspectos do equilíbrio económico e financeiro conseguido por
Salazar, mas também no que dizia respeito aos aspectos do corporativismo e
da acção social e às obras públicas feitas e por fazer. Era através destas
exposições, que se apresentava, interna e externamente o quanto Portugal era
um país rico no aspecto das artes e da cultura. Essa riqueza provinha da
herança recebida acarinhada e respeitada pela geração de então.
Ao longo da permanência do regime estes aspectos foram valorizados,
sendo as exposições, como acto comemorativo, veículo da mensagem que o
Estado Novo tinha iniciado e era o promotor de um próspero caminho para o
sucesso do país e, como tal, a manutenção do regime era o meio para a
concretização desse sucesso.
Pelo que acima foi exposto, a Exposição do Mundo Português, centro
dessas comemorações, foi um eficaz cartaz que traduziu “(…) o pensamento
que se converteu num poderoso instrumento de coesão da Alma Nacional (…)”,
segundo as próprias palavras de Augusto de Castro, seu Comissário Geral.
Estas palavras resumem a índole desta iniciativa, cujo objectivo era a
comemoração do duplo Centenário da Fundação de Portugal (1140) e da
Restauração (1640) e por meio destas abordagens históricas, constituiu-se
como ponto de referência na consolidação da estética do Regime, que
procurou nos exemplos italianos e alemães, os padrões para uma linguagem
austera e monumental.
Sob a concepção geral de Cottinelli Telmo, os muitos arquitectos
intervenientes neste projecto, depois das visitas feitas em 1941 à exposição da
Moderna Arquitectura Alemã, em Berlim, sob a orientação de Albert Speer,
autor das grandes obras do governo alemão e em 1942, à exposição de Roma,
a qual deu destaque a Giovanni Guerrini, um dos autores do “Palazzo della
Civiltà Italiana” (Imagem 36), assumiram as opções de uma linguagem entre a
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patente monumentalidade que será o referente para muitas obras e a
modernidade com ou sem ornamento que virão a ter grande importância na
formação de uma imagem arquitectónica até aos anos cinquenta e sessenta.
Nela colaboraram cerca de 12 arquitectos, 20 escultores e mais de 40
pintores envolvendo quase na totalidade os artistas modernistas mais
sonantes. Refira-se que esse ano seria denominado o “ano áureo” da
arquitectura portuguesa da época e que veio coroar um vasto movimento de
realizações que nesse ano, simbolicamente, viriam a ter o seu desfecho. Neste
conjunto de obras são exemplo, o Estádio Nacional de Jacobetty Rosa, a
ampliação do Museu de Arte Antiga e a Fonte Monumental (Imagem 99) que
constituiu o remate da Alameda Afonso Henriques com O Instituto Superior
Técnico (Imagens 72, 73 e 74) de Pardal Monteiro, ambas de Carlos e
Guilherme Rebello de Andrade.
O compromisso desta geração de arquitectos com uma arquitectura
emblemática virá a ser perceptível, sobretudo, na arquitectura representativa,
ou seja, em especial na arquitectura produzida expressamente para as
manifestações celebrativas, que corresponde à participação portuguesa em
muitas exposições internacionais, ou nas comemorações feitas a nível
nacional. Mas, essa imagem representativa passou igualmente pelas
intervenções urbanísticas que, mesmo não sendo construções perenes, eram
meios para a materialização de ideias e conceitos oficiais.
Foi ao nível do formalismo e do decorativismo que os arquitectos deram
resposta à exaltação da nacionalidade, adaptando os projectos às intenções e
às temáticas, ao enaltecer dos signos e às estratégias de dignificação das
obras expectantes de uma expressão política e consequentemente do prestígio
social e económico.
A afirmação da identidade nacional na arquitectura portuguesa decorre
não só de preocupações políticas mas, também, culturais, e esteve sempre
presente no pensamento dos próprios arquitectos, situação verificada já em
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1935 no Manifesto da “Representação de 35”248, onde é expressa a vontade de
criar uma arquitectura simultaneamente moderna e nacional, como se pode ler
no documento enviado ao Presidente do Conselho intitulado “Representação a
sua Excelência o Presidente do Ministério doutor António de Oliveira Salazar
para que seja construído em Sagres o monumento digno dos Descobrimentos
e do Infante” (Imagens 90, 91 e 92).
A arquitectura veio contribuir indubitavelmente para a transmissão e
recriação dos valores que orientaram o Estado Novo, ora como imposição
oficial

decorrente

das

regras

estipuladas,

tanto

urbanísticas

como

programáticas, como adesão aos modelos mais divulgados, ora como
conformação de modo a criar uma maior aceitação geral das obras, em que as
intenções práticas foram aliadas a uma plasticidade evocativa.
Há nessa arquitectura um desejo secreto de mesclar o funcional e o
representativo, a técnica e a exaltação da simbólica, como ideais de uma
sociedade.
Muitas vezes, o sentido que se pretende dar às coisas é mais importante
do que a forma que estas possam assumir, ou seja, a estética não é um fim em
si mesmo, mas uma forma de afirmar princípios, desse modo ligando-se ao
discurso, fortalecendo-o, contudo, sem se autonomizar. Nesta medida, o
“aportuguesamento” da arquitectura portuguesa que se pediu, surge na ideia e
na forma, e nessa medida, concretiza-se como um paradigma constituído,
embora capaz de admitir alguma taxa de subjectividade, pelo que o conceito do
reviver o passado concretizou-se na familiaridade, por meio de uma reutilização
de elementos e sinais do património que estivessem investidos de um valor
simbólico reconhecido cultura e socialmente.

248

Em Março de 1935, o júri presidido por Júlio Dantas, classifica em 1º lugar o projecto
denominado de Dilatando a Fé e o Império dos arquitectos Carlos e Guilherme Rebello de
Andrade em parceria com o escultor Ruy Gameiro. Após polémica suscitada entre os
concorrentes e a elaboração de um documento dirigido a Salazar, onde se defendia a junção
das propostas de Pardal Monteiro e de José Cortez. Este movimento ficaria a ser conhecido
como a “Representação de 35”.
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2.3.1. A afirmação do “Portuguesismo”

Numa altura em que a influência da modernidade de características
internacionais dava os seus últimos passos no panorama da arquitectura
portuguesa, concretizava-se a um fenómeno de mudança, como consequência
de uma nova atitude, que viria alterar a produção arquitectónica.
Esta atitude que alicerçava um novo gosto viria estender-se à
arquitectura não institucional, motivada por um nacionalismo moderno, e viria
marcar todo o percurso da cultura nacionalista e também moderna.
Nesta perspectiva, o desejo de expressão e carácter, procura uma
compatibilidade com uma prática racional e estruturalista, através da atenção
dada à funcionalidade dos edifícios e que baseado no vector da economia,
orienta para a criação de projectos tipificáveis.
É assim instituída a ideia de uma arquitectura portuguesa e de um estilo
nacional, cujo estímulo viria pela campanha de obras públicas, sobretudo em
Lisboa, e impulsionada pelas teorias da “Casa Portuguesa” de Raul Lino.
António Ferro e Duarte Pacheco249 tiveram um papel determinante na
criação desse modelo, que viria ter um forte impacto junto de um determinado
público. A partir da influência do SPN, a criação de um estilo, cuja síntese
estivesse colada ao “projecto” do “sentir português”, era ambicionado, surgindo
assim uma nova forma de pensar e de estar na sociedade portuguesa.
Cabia ao SPN a promoção da imagem de Portugal, através das
realizações de estruturas fundamentais que tivessem directamente a ver com a
imagem do país.
Nestes objectivos, está contida a intencionalidade de criar um estilo, a
partir da criação de exemplos. Para a concretização desta ruptura, alguns
acontecimentos que apoiariam de uma forma efectiva a afirmação da nova
atitude.
Desses acontecimentos que se sucederam e viriam envolver a classe
profissional dos arquitectos, cujo enquadramento os situa como protagonistas
249

Esta acção foi possível através de uma estreita ligação do SPN com o Ministério das Obras
Públicas que levou a cabo a construção das infra-estruturas no país.
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ao incentivar uma nova arquitectura,
um dos primeiros e mais importantes,
seria

o

Plano

das

Pousadas

Regionais250, que surge baseado nas
premissas

do

Concurso

Modelo251,

apresenta-se

do

Hotel

como

um

projecto inovador na medida em que
delineava

uma

estratégia

para

o

Imagem 103

turismo a nível nacional, à semelhança

Pousada da Serra da Estrela
(1942 -inauguração)
Arqto. Rogério de Azevedo

dos Paradores e albergues espanhóis.

Fonte: Luís Manuel Pereira

Com a pasta do Turismo sendo

.

atribuída ao SPN em 1939, este viria
a propor que as novas pousadas
fossem

uma

diferentes

forma

pontos

de
de

promover
interesse

turístico e como tal, espelhasse uma
veracidade regional, através de um
estilo rústico, aliando a arte popular
ao conforto.

Imagem 104

Como o próprio Decreto-Lei
definia
objectivo

no

seu

“

(…)

articulado,
criar

em

era
cada

Pousada de Elvas -1942
Arqto. Jacobetty Rosa

Fonte: Luís Manuel Pereira

pousada, com a sua originalidade e
as características próprias de cada região, uma atmosfera caseira e sem luxos,
um ambiente calmo, familiar e português”, estas pousadas, deveriam constituirse num ajuste programático, transportar o espírito da habitação própria para
um hotel.

250

Criadas pela Lei 31.259 de 1 de Maio de 1941, por iniciativa de António Ferro.

251

Lançado dois meses antes da criação do SPN, o Concurso do Hotel Modelo, foi realizado
por iniciativa do jornal Notícias Ilustrado em 1933 e constitui um importante contributo para a
afirmação de uma estética nacionalista. A promoção deste concurso tinha um papel importante
enquanto acção de divulgação, uma vez que estava previsto que os projectos apurados fossem
mostrados ao país através de uma exposição itinerante.
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Apoiado na campanha do “Bom Gosto”, apresentava-se como uma ideia
inovadora, em que o conceito da “casa portuguesa” fazia o transporte, numa
maior escala, dos formalismos construtivos que derivaram num regionalismo
em consonância com o espírito do lugar.
O sentido de construir estabelecimentos com um sentido igual ao
conforto do lar, era um pressuposto de identificação que fazia o paralelismo
entre os ambientes caseiro e o de equipamentos de curta estadia.
Seria a partir da definição de um gosto moderno e português, que foi
possível implementar toda uma imagem unitária, a partir das variantes
regionais.
A criação das pousadas regionais seria uma das primeiras acções
governativas, no sentido de sistematizar uma imagem arquitectónica na
produção nacional.
Com a criação das “brigadas do bom gosto”252, compostas por
arquitectos e decoradores, que forneciam orientações decorativas e faziam a
fiscalização destes equipamentos, consolidou-se uma atitude modelar em todo
o país.
Apesar das primeiras equipas constituídas para o efeito, uma a norte
formada por Luís de Melo Correia e Vera Leroi e a sul por Gonçalo de Mello
Breyner, Júlia Mello Breyner e Manuel Mello, as primeiras encomendas de
edifícios de raiz, são feitas a Jacobetty Rosa e Rogério de Azevedo, dois
arquitectos pertencentes à geração modernista253.
A cargo do primeiro, ficaram os projectos de Elvas, Santiago do Cacém,
S. Brás de Alportel e, e ao segundo os projectos do Marão, Serra da Estrela e
Serém do Vouga.
Jacobetty Rosa nos seus projectos, aproxima-se de uma plasticidade
regionalista do sul do país, adicionando volumes puros, cilíndricos ou

252

Assim denominada a equipa interna, que o SPN, criou.

253

A problemática entre o modernismo e o estilo português, também se reflectiria nas
pousadas. Muitas vezes os autores dos projectos foram confrontados entre o regionalismo e o
modernismo, optando alguns por refugiar-se num regionalismo superficial, de modo a cumprir o
“gosto português” exigido pelo SPN, camuflando uma clara opção modernista.
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prismáticos, sob coberturas com telhados e beirais, complementados por
arcarias e pérgulas, muitas vezes recorrendo à azulejaria como material
plástico, em pequenos elementos decorativos ou mesmo em grandes
superfícies.
Os projectos de Rogério de Azevedo partem de um dinamismo da
criação de volumes diferenciados, opta por alpendres e recorre ao revestimento
em granito, criando grandes superfícies e embasamentos com este material,
ligado à tradição do norte do país.
Estes projectos tem em comum a associação a uma escala doméstica
que procura na simplificação dos programas em cuidada articulação com o
território, a sua materialização, pese o facto da diferença existente entre
projectos do sul e do norte do país.
A sua implantação, muitas vezes em lugares isolados, procurava tirar
partido da paisagem, e recriar elementos construtivos, tirando particular partido
dos materiais vernaculares da região.
Na construção, os materiais utilizados no revestimento, associavam-se
os de inspiração regional e tradicionais, como a madeira, o ferro forjado, a
pedra e o azulejo.
Estas intervenções pressupunham a procura da harmonização da
decoração com a paisagem, exemplo disso é a posição da sala, que
normalmente estava sempre situada perante um local panorâmico. A par disto,
a decoração era sempre composta com objectos artísticos, eruditos ou
populares que faziam parte dos usos e costumes da região, na procura da
recriação de ambientes de veracidade regional.
As pousadas assumem claramente uma atitude propagandística, e
apresentam uma contradição da contemporaneidade dos primeiros anos de
António Ferro no panorama da cultura nacional.
Quando, no número 24 da Panorama, no artigo “Pousadas Portuguesas.
Elemento de orientação da pequena indústria hoteleira”, António Ferro em 1945
afirma, que as pousadas são “simples casas de campo da família portuguesa”,
estabelece uma clara analogia entre a pousada e a casa, em que o factor
comum é o estilo. No mesmo artigo, reforça a ideia de estilo em conjugação
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com o conforto quando afirma: “Procurou-se que estes pequenos hotéis não se
parecessem com hotéis. Se o hóspede ao entrar numa destas pousadas tiver a
impressão de que não entrou num estabelecimento hoteleiro onde passará a
ser conhecido pelo número do quarto, mas na sua própria casa de campo,
onde o aguardam os criados da sua lavoura, teremos obtido o que
desejávamos. Foi esse motivo que nos levou a cuidar dos pormenores das
pousadas como se nós as fossemos habitar”.
Nesta definição de Ferro para as pousadas, está clara a intenção de
criar exemplos, e a partir daqui criar um modelo como acção pedagógica
acompanhado do objectivo que desse resposta a uma nova ordem,
enquadrada no espírito do SPN e consequentemente do seu próprio Director.
Neste contexto, considera-se que este episódio constituiu o desfecho do
pensamento nacionalista e tradicionalista e não pode estar indissociável do que
viria ocorrer anos mais tarde, sobretudo a partir dos anos cinquenta com a
ruptura, mas também de charneira na arquitectura portuguesa.

Outro acontecimento foi o concurso lançado em 1943 pela Revista
Panorama, que define como objectivo, incentivar uma arquitectura para
programas muito em voga neste período, sobretudo no que respeita a casas de
férias ou de fim-de-semana.
A intenção de proteger a paisagem portuguesa promovendo modelos
para casas de campo, de praia ou dos arredores, era uma das premissas do
concurso, e deve ser visto à luz da sua capacidade promocional para promover
e incentivar uma arquitectura para consumo.
No primeiro concurso, alargado também a alunos dos Cursos de
Arquitectura de Lisboa e Porto, tendo como júri Bernardo Marques como
director da publicação, o arquitecto Jorge Segurado e ainda o Director do SPN
António Ferro, o 1º prémio seria atribuído a uma casa nos arredores de Lisboa,
da autoria de Guilherme António Gonçalves.
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Esta proposta desenvolvia uma mordia unifamiliar em dois pisos reflectia
uma atitude formalista conjugados com elementos iconográficos regionalistas,
onde se destacam a chaminé, o alpendre e a cobertura bastante inclinada.
O 2º prémio seria atribuído a Mateus Júnior, cujo projecto para uma casa
de campo, que comporta também esses elementos.
Este concurso viria a animar e incentivar a construção de casas para os
fins-de-semana, surgindo dessa maneira a descoberta de zonas turísticas e
recreio, que viriam albergar estas tipologias. Algumas zonas de Sintra, em
localidades de campo e praia como a para a Praia das Maças, Rodízio,
Azenhas do Mar e Ericeira, surgem vocacionadas para algumas figuras
públicas construírem a sua casa.
Menção especial merece o célebre bairro dos arquitectos no Rodízio.
Será o Projecto do Rodízio, onde existiu por parte dos arquitectos uma adesão
relativamente bem sucedida a este movimento, onde as casas de Raul Tojal,
Jorge Segurado, Keil do Amaral, Faria da Costa e Adelino Nunes se
evidenciam. Estas casas, cujo interior e exterior eram reflexos do estilo do
“bom gosto”, combinando o rústico com a modernidade, marcariam uma época
e um estilo.
Esta revista, além do concurso em questão, viria a fazer pedagogia em
diversos artigos publicados, onde se fazia a divulgação de motivos ornamentais
tipicamente portugueses, e de projectos de decoração, que estariam de acordo
com os ambientes dessas casas.
Concretiza-se a transposição os ideais da obra pública para a obra
privada, ou seja as acções do SPN, estender-se-ão à construção da moradia
unifamiliar. E será no âmbito da moradia unifamiliar, que o tradicionalismo vai
resultar como veículo de imagem de um nacionalismo baseada na memória e
no historicismo.
Estava-se assim perante um seguidismo baseados nos mesmos
pressupostos pitorescos e nacionalistas de Raul Lino, embora apoiados na
inserção tipológica sob uma organização mais racional, definindo um carácter
mais sistemático.
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O espírito simbolista presente nestas tipologias interliga-se ao facto do
desejo de uma expressão caracterizadora, obtida com o recurso a um
repertório de memórias coadjuvado pelo desejo da sua ligação ao território, e
que segundo Galvão (2003, P. 496) faz surgir “a pertinência da metáfora
“casa”, tema central da cultura romântico nacionalista” (Galvão, 2003: 496), que
viria a ganhar “preponderância na produção deste período sob uma feição
moderna e Novecentista.
Não resta dúvida que esta arquitectura de “feição portuguesa” ultrapassa
o seu factor de moda e a sua persistência ao longo dos tempos reflecte o
ecletismo de tantos arquitectos no período em questão, prolongando-se
durante muito tempo na produção arquitectónica portuguesa.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

295

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

296

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

2.3.2. As Exposições Internacionais como representação
da identidade portuguesa e revisão da imagem da Nação

A instrumentalização da arquitectura ao serviço da sua promoção
ideológica passa pela lógica da arquitectura ser, pela sua excelência, um
mecanismo cénico e meio celebrativo de cerimónias. Este facto justifica as
intenções do Estado Novo em fazer da arquitectura o veículo, por excelência
que o regime implementa, de modo a fazer chegar as novas directrizes. Por
isso a vida do país passou praticamente toda pela representação dos ideários
do Estado Novo através da arquitectura. Assim, constatamos um forte
investimento nas cerimónias públicas e nas exposições como meios
importantes de transmissão ideológica. De facto, entre 1934 e 1940 foram
realizadas inúmeras exposições nacionais e internacionais, onde se destacam
a Exposição do Mundo Português, em 1940, mas também a participação
portuguesa em diversas Exposições Internacionais.
Estas exposições tiveram em António Ferro o grande dinamizador da
vulgarização dos valores identitários, tanto na Europa como no continente
americano, sem o qual não se pode explicar a intervenção do SPN/SNI.
Nos comandos do SPN, Ferro tem uma percepção clara de como a
cultura poderia ser um poderoso instrumento de poder ao serviço do Estado,
nomeadamente na construção de uma retórica cultural.
António Ferro não estava sozinho quando defendia esse ideário. Os
arquitectos, que nos anos trinta se tornaram a imagem do Regime, vão agora
procurar a fundamentação das suas obras por um lado numa orientação oficial,
que se traduz em especial na arquitectura, destinada a afirmar com conotações
identitárias.
As Exposições, inseridas no contexto celebrativo, eram utilizadas então
como mostruários das potencialidades, procurando afirmar-se como elementos
dinamizadores de uma acção mais eficiente.
A arquitectura para os edifícios das exposições fez também parte do
projecto de afirmação nacional e ultrapassou as dinâmicas internas de
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Portugal. Este projecto viria inspirar-se no
modelo de construção da nação que circulará
entre intelectuais de diversos países até aos
anos quarenta.
A confirmar a importância do contexto
internacional, enquanto factor determinante
para a concepção dessa atitude, está a
enorme

importância

que

António

Ferro

conferiu às exposições de Paris em 1937, a
de Nova Iorque (Imagens 108 e 109) e a de
São Francisco (Imagem 110), ambas em
1939.

Em 1937, com o Pavilhão para a Feira
Internacional de Paris, de Francisco Keil, é
iniciada uma nova fase: “A Política do
Espírito”, ou seja, uma pedagogia de todo
um ideário que expressava identidade da
cultura

portuguesa,

naquilo

que

presumivelmente era a sua autenticidade.
Se, na Exposição Colonial de Paris
em 1931, o pavilhão de Raul Lino recorre a
modelos de inspiração histórica e eclética,
seguindo
segundo

uma
os

estilização

seus

quinhentista

princípios,

será

na

Exposição Internacional de Paris realizada
em 1937, a primeira comissariada por
António Ferro e com o pavilhão desenhado

Imagem 105
Pavilhão de Portugal em Paris, para a
Exposição Artes e Técnicas da Vida
Moderna -1937
Vista geral
Imagem 106
Pavilhão de Portugal em Paris
Vista do corpo com arcaria

107) que se dá inicio a um momento de

Imagem 107
Pavilhão de Portugal em Paris
Vista da entrada a partir da Av. De
Tóquio

renovação.

Arqto. Keil do Amaral

por Keil do Amaral (Imagens 93, 105, 106 e

O

tema

da

Exposição

Artes

e

Fonte:http://www.google.com/search
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Técnicas da Vida Moderna propõe em si novas formas de entender o próprio
conceito na concretização deste pavilhão, indo mais longe do que a simples
reconstituição histórica. E, nessa perspectiva, os objectivos expressos
oficialmente no anúncio da participação de Portugal na exposição, que
segundo Margarida Acciaiuoli (1998, p. 40), passavam por “mostrar a
contribuição portuguesa para a civilização do mundo; a obra e o pensamento
do Estado Novo; as realizações, os métodos e os ideais colonizadores
portugueses no presente e no passado; as riquezas artísticas mais notáveis do
país; o interesse turístico e etnográfico e a importância dos principais produtos
da indústria e do solo nacionais”. Assim sendo, a nossa representação passava
pela valorização do presente, onde se incluem o património intemporal e a arte
em paralelo com a tecnologia e a actualidade.
Não nos podemos descontextualizar da situação vivida na Europa, em
situação de pré-guerra. Embora a Segunda Guerra Mundial se iniciasse em
1939, já se sentia um mal-estar, após o início do conflito da Itália como Etiópia
e a Guerra Civil Espanhola que se tinha iniciado em 1936, e continuava com a
ingerência militar directa da Alemanha de Hitler, expressa no bombardeamento
a Guernica e Madrid, e da Itália de Mussolini, que enviou um corpo de tropas
voluntárias para a frente nacionalista. Assim sendo, a Exposição de Paris
decorreria sob a égide dos ideológicos que tomam corpo nos pavilhões da
Alemanha e da URSS e do espectro da guerra, tendo em conta que a
conjuntura já apontasse para a catástrofe da Segunda Guerra Mundial.
Perante esta situação, a participação nesta exposição surge para
Portugal como uma grande oportunidade para apresentar um país que, sob as
políticas do Estado Novo, vinha sofrendo transformações importantes e que a
sua construção era feita, apostando numa modernização. Assim sendo,
António Ferro, procurando dar cumprimento aos desejos de Salazar, que o
tinha

empossado

como

director

do

SNP,

“projecta”

uma

exposição

transmissora de uma imagem do Regime, responsável pelo “ressurgimento”,
com o principal objectivo, em que “(…) a participação nacional é composta pela
definição de” “arte” traduzida como modo de governar um povo e de “técnica”
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entendida

como

demonstração

da

complexidade

desse

governação”

(Acciaiuoli, 1998, p. 56).
Este acontecimento viria a ser marcado por duas situações novas no
contexto da arquitectura portuguesa: a principal é a opção por uma imagem de
modernidade,

situação

claramente

oposta

às

Exposições

congéneres

anteriores; a outra seria a opção pelo projecto de um jovem arquitecto, tendo
em conta que quando Keil do Amaral ganhou o concurso, contava com apenas
26 anos. Pese a juventude do arquitecto, este pavilhão (Imagens 93, 105, 106
e 107) viria ser galardoado com a Medalha de Ouro da Exposição Internacional
de Paris. O concurso que estabelecia um objectivo fundamental do fazer
“moderno mas português” surgia num momento de transformação da
modernidade e o facto de Raul Lino ter concorrido e a sua proposta ter sido
preterida, é revelador dos objectivos de sentido de modernidade que se
pretendia para o país.
A implantação do Pavilhão de Portugal em Paris (Imagens 93, 105, 106
e 107), muito próxima dos pavilhões da União Soviética e Alemanha, foi feita
numa faixa marginal do rio Sena, estabelecendo uma proximidade física com
os pavilhões de Itália e Espanha.
No cumprimento do programa do concurso, o pavilhão que Keil do
Amaral projectou será organizado em dois corpos horizontais, interceptados
axialmente por um volume central vertical, ocupando uma área de 1500 m2,
que serão distribuídos por oito salas com núcleos temáticos: “Estado”,
“Realizações”, “Trabalho”, “Ultramar”, “Arte Popular”, “Pesquisas Cientificas”, “
Riquezas Naturais” e do “Turismo”. Estes corpos de superfícies lisas e
depuradas formam uma estrutura única, implantada sobre o rio Sena.
Os primeiros núcleos apresentavam as realizações do Estado Novo
desde 1927, nas áreas da Administração, Cultura e Organização da Nação,
onde as Obras Públicas tinham um destaque particular. A política colonial era
apresentada como a legitimação do Império Colonial português perante o
mundo. Em destaque, apresenta-se o núcleo das pesquisas científicas, onde
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estavam representados Egas Moniz (1874- 1955)254, Reynaldo dos Santos
(1880-1870)255, a obra do Hospital de Oncologia, e o sextante de Gago
Coutinho (1869-1959)256.
Este pavilhão afigura-se como um objecto, onde Keil do Amaral recorre
ao racionalismo modernista, com uma organização funcional simples e
imediata, utilizando os recursos tecnológicos e plásticos, onde não faltam os
grandes vãos horizontais e envidraçados, num dos corpos horizontais.
A estas formas de cariz racionalista, Keil do Amaral sobrepõe elementos
decorativos de carácter simbólico, que propõem uma figuração simbólica,
assumindo uma volumetria moderna, obtida pela composição dos dois volumes
paralelepipédicos harmonizados com a iconografia nacionalista, que pese a
sua força plástica mão interfere com a leitura do edifício.
O escudo das armas de Portugal257 é posicionado sobre um plano de
vidro no bloco vertical, que se destaca dos dois corpos horizontais, não só pela
altura, mas também pela sua aproximação à água do rio. Pela sua escala,
exerce uma relação de domínio plástico sobre o conjunto, que rivaliza com a
Cruz de Cristo, posicionada no alçado oposto, que define a entrada principal
pela Av. De Tóquio. No corpo “cego”, outros elementos de tradição seriam
utilizados como materialidade plástica, realçando-se os baixos-relevos das

254

Médico, neurologista, investigador, professor, político e escritor português, que seria
galardoado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1949. No seu percurso, contribuiu
decisivamente para o desenvolvimento da medicina ao conseguir pela primeira vez dar
visibilidade às artérias do cérebro e através da Angiografia Cerebral, que descobriu após
longas experiências com raios X, tornou possível localizar neoplasias, aneurismas,
hemorragias e outras malformações no cérebro humano e abriu novos caminhos para a cirurgia
cerebral.
255

Médico, pedagogo, cientista, escritor, historiador e crítico de arte, que desenvolve feitos
importantes na área da medicina portuguesa, sendo o criador do aparelho e método de
uroritmografia.
256

Geógrafo cartógrafo, oficial da Marinha Portuguesa, navegador e historiador que
juntamente, com o aviador Sacadura Cabral, tornar-se-ia no um pioneiro da aviação ao
efectuar a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, no hidroavião Lusitânia. Foi criador do
sextante de bolha artificial.
257

Relativamente ao seu significado, existem algumas versões. A principal e mais verosímil,
apesar da lenda, é que o escudo de prata carregado de escudetes azuis besantados de prata
aludem à mítica batalha de Ourique, na qual Cristo teria aparecido a D. Afonso Henriques
prometendo-lhe a vitória, se adoptasse por armas as suas chagas.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

301

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

figuras de preeminência da história nacional, bem como uma arcaria que
remata um dos alçados.
Com esta proposta, Keil do Amaral, embora a contra gosto, como viria
assumir anos mais tarde, deu cumprimento ao programa do concurso que, em
termos regulamentares, exigia uma síntese entre modernidade e nacionalismo.
De qualquer forma, mesmo perante o condicionamento da identificação de
elementos de cariz tradicional, percepciona-se uma modernidade, ainda que
condicionada.
A visão paternalista face à cultura popular de António Ferro, em
comunhão com a percepção que tinha do poder da arte como instrumento de
poder está patente no lote de artistas convidados para a concepção plástica e
execução dos interiores do pavilhão. Este grupo seria composto por Bernardo
Marques, Carlos Botelho, Fred Kradolfer, Emmérico Nunes, Paulo Ferreira,
Thomaz de Mello (Tom) (1906-1990) e fundamentalmente Jorge Segurado258,
como decoradores, Francisco Franco, Barata Feyo, Ernesto do Canto, António
Costa, Ruy Gameiro, António Duarte, Leopoldo de Almeida, Luís Fernandes e
Diogo de Macedo como responsáveis pelas esculturas e de Abel Manta, Dórdio
Gomes, Eduardo Malta, Estrela Faria, Francis Smith, Jorge Barradas, Júlio
Santos, Lino António e Maria Keil como pintores.
Formalmente, o projecto de Keil do Amaral interpretou a modernidade
portuguesa, fazendo uma associação dos volumes, com uma proporção
humana, onde os elementos decorativos e iconográficos eram colados
contidamente, apontando objectivamente para um a clareza volumétrica e
decorativa, apoiado na animação que o Pavilhão português promovia no rio
Sena, com a exposição de barcos tradicionais portugueses e, neste contexto,
assumiria a imagem reclamada pela propaganda de Portugal nessa época.

258

Jorge Segurado além de fazer parte do júri do concurso seria, por sua vez, nomeado
assistente técnico da Secção Portuguesa da Exposição, coordenando a empreitada da
decoração, sendo o responsável pela contratação dos artistas que viriam intervir no pavilhão.
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A realização da exposição da
New York World’s Fair (Imagens 108
e 109), realizada em 1939, tinha como
objectivo apresentar, de acordo com a
conjuntura mundial, uma ilustração
optimista

e

positiva

centrada

no

futuro.
A visão idealista vinha, de
acordo com os promotores, fazer face
à

crise

económica

americana,

decorrente do Big Crash de 1929 e,
nesta perspectiva, propor a confiança
no futuro e na tecnologia, traduzindo
a mentalidade da América do New
Deal, o que numa leitura objectiva da
realidade, estaria muito longe das
possibilidades

económicas

e

industriais de Portugal.
A presença portuguesa seria
também comissariada por António

Imagem 108

Ferro e surgiria num momento de

Pavilhão de Portugal da Exposição New York
World’s Fair-1939
Desenho da Planta
Arqto. Jorge Segurado

alguns

problemas

motivos

económicos,

para

criar

condicionalismos na

alguns

concretização

deste projecto.
A intenção da representação
portuguesa passa pela imagem de
um regime humanizado preocupado
com os seus cidadãos, dentro e além
fronteiras,

tendo

em

conta

a

Imagem 109
Pavilhão de Portugal da Exposição New York
World’s Fair-1939
Vista Geral
Arqto. Jorge Segurado
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da
Modernidade- A travessia
portuguesa, ou o caso da obra de Jorge
Segurado como um exemplo
de complexidade e contradição na
arquitectura (1920-1940)

numerosa colónia portuguesa residente nesse país. Neste quadro, não deixa
de ser relevante a importância das divisas que os emigrantes portugueses
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depositavam, tendo em conta o seu significado o nosso equilíbrio orçamental.
Nestes pressupostos, a missão principal do pavilhão comporta uma persuasão,
tanto política pela via económica, como nacionalista pela cultural e afectiva.
O projecto de autoria de Jorge Segurado seria implantado numa zona
excêntrica do recinto da feira, formalmente seria composto pela agregação de
dois volumes distintos, um planimétrico destinado às salas de evocação
histórica, com representações que pretendiam retratar o passado, o presente e
o futuro e outro circular, com a dupla função de espaço de recepção e
expositivo, onde se situava a secção do Turismo e Arte Popular.
A coadjuvar o trabalho de Segurado, este pavilhão contou um grupo de
artistas, muitos dos quais tinham colaborado com Keil do Amaral na exposição
de Paris. Na área da pintura, estiveram presentes Jorge Barradas, Estrela
Faria, Manuel Lapa, Paulo Ferreira e António Soares, na área da escultura
Leopoldo de Almeida, Álvaro de Brée, Barata Feyo, Francisco Franco, Ruy
Gameiro e Canto da Maia. Carlos Botelho e Fred Kradofler que seriam os
autores da decoração geral, nos núcleos da exposição.
Os núcleos temáticos “Passado”, “Presente” e “Futuro”, autonomizados
no espaço do pavilhão, exploravam uma cenografia totalmente simbólica com o
objectivo de ligar o discurso do Estado Novo à temática geral da Exposição.
A entrada para o pavilhão faz-se através de um espaço contido no
volume cilíndrico com dois pisos, por uma porta em arco de volta perfeita,
rematada com o escudo nacional, tendo ao lado uma monumental relevo
figurativo. Nesta torre circular, marcada por pilares adossados rematados em
ameias e com a inscrição do nome do país, memitizada com uma torre
medieval, está situado o átrio com a área de acolhimento e respectivo balcão
informativo. Este átrio, além de conter o acesso ao segundo piso e ao segundo
volume, servia igualmente para expor as obras ilustrativas da estética
promovida pelo S.P.N.
O segundo volume, corpo principal do Pavilhão, estava organizado
segundo um percurso pontuado por alguns efeitos como os estreitamentos
das passagens, a fim de provocar a curiosidade do visitante sobre o núcleo
seguinte e apresentava uma sequência cronológica, iniciado pela sala da
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“Descoberta do Oceano Atlântico”, logo depois, a secção de “Columbo”, a
secção dedicada a “Expansão Portuguesa no Mundo”, a secção do “Planisfério
Luminoso”, monumental peça executada em cortiça e, finalmente, uma ala
dedicada ao “Passado” e ao “Presente” e ao “Estado Novo”. Como remate
deste percurso, encontra-se um pátio onde se localiza a escadaria que liga ao
terraço visitável.
Com relação à temática proposta por Portugal, a sala da “ Descoberta do
Oceano Atlântico”, propunha a ligação dos heróis míticos ao Quinto Império259,
enquanto a do “Passado” apresentava Portugal no seu processo histórico, a do
“Presente”, apresentou a Obra Económica e Financeira de Salazar, através de
gráficos

que

apelavam

ao

sentido

da

ordem

e

da

organização,

complementados com o dinamismo das Obras Públicas e as actividades
industriais, espelho do sucesso das medidas tomadas pelo regime. Para isso
recorreu-se à utilização de grandes fotografias, apoiadas por frases chave do
sucesso da política do Estado Novo e de um grande baixo-relevo de
inspiração clássica. Quanto à sala do “Futuro”, teve um especial destaque, ao
ser colocado no espaço exterior do pavilhão. Esta atitude de Segurado
percepciona um significado simbólico, onde o distanciamento espacial traduz
um distanciamento temporal, cuja intenção objectiva a representação de um
possível futuro que se pretende superior, justificado pelo passado e pelo
presente nacional.
A imagem de um país pitoresco, idílico, rural e heróico, composto de
camponeses, pescadores e navegadores, foi a mensagem que a “Sala da
Honra”, pretendia passar. Esta imagem seria concretizada com o apoio da
“Secção do Artesanato” composta pela recriação de ambientes com cenas
miniaturizadas com motivos decorativos, inspirados nas gramáticas populares.
Tal como na Exposição de Paris, o artesanato recriava elementos do real,
transpostos ficcionalmente como valor simbólico.

259

Crença messiânica, milenarista concebida pelo Padre António Vieira no século XVII e seria
como uma forma de legitimar o movimento autonomista português, que conseguira o fim da
União Ibérica.
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O núcleo de “ O Mundo do Amanhã” foi localizado no topo de uma
escadaria, obrigando o visitante a fazer um percurso propositadamente
ascensional, terminando num grande plano horizontal, constituído por um
painel decorativo. Este painel representava a família portuguesa, em três
gerações: passado, presente e futuro, ou seja, avós, pais e netos. A forma
como é posicionado este grupo escultórico tripartido, revela-nos um discurso
que

aponta

para

a

sacralização.
Esta

representação

das gerações surge sobre
uma paisagem de campos
cultivados, representando o
trabalho como processo de
construção

das

bases

do

“amanhã”. A inscrição “como
os

portugueses

vêem

o

mundo de amanhã”, que se
pode ler na legenda, é prova
factual dessa mensagem, ou
seja, no amanhã, como refere
Andreia

Galvão
(…)

371),

essencialmente

(2003,

p.

radica
uma

Imagem 110
Pavilhão de Portugal na “Golden Gate Exposition”, em
S. Francisco– 1939
Arqto. Jorge Segurado
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da ModernidadeA travessia
portuguesa, ou o caso da obra de Jorge Segurado
como um exemplo
de complexidade e contradição na arquitectura (19201940)
.

projecção dos valores essenciais defendido pela ideologia do Estado Novo,
tendo a tradição como corolário de regeneração do Portugal do momento no
futuro”.
Nos pressupostos do projecto e da sua concepção é visível a procura da
junção de uma visão modernista, em que a estrutura utilizada é o seu expoente
e a exaltação nacionalista, apresentando assim uma inversão de prioridades.
Esta opção poderá ser fundamentada nas próprias palavras de Jorge Segurado
(1939, p. 298) quando afirma “ (...) cada Pavilhão afinal não é do que um
cartaz, desse país (...) Um bom cartaz é aquele que oferece uma composição
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simples, sintética; se apreende na memória com agradável impressão (...) Num
cartaz a imagem, isto é, o “motivo”, tem de ser justo e o mais sintético possível,
com poucas frases ou uma única até: num Pavilhão a imagem é o próprio
Pavilhão e as frases são o seu recheio, todo o seu arranjo interior (...)”260.
Entende-se, aqui, uma leitura inequívoca de Segurado dos objectivos
preconizados por António Ferro, que estão definidos claramente no guião da
exposição. Neste projecto define uma “unidade de espírito”, que está patente
tanto no interior como no exterior, quando define a regra do impacto que esta
exposição deveria trazer para os seus visitantes, ou seja, definir ao utente uma
unidade de orientação, de programa e unidade estética. Esta unidade resultaria
numa ordem, não só vivificada mas também mental. O conceito base partia da
intenção em valorizar o pioneirismo e glória heróica dos portugueses no
mundo, e transportá-lo para uma ideia de presente e futuro.
O racionalismo presente na planta e na própria organização do edifício,
é “vestido” pelo ornamento presente nos alçados, sendo este assumido como
um discurso de acordo com a feição da arquitectura portuguesa e,
consequentemente, desligado de toda a prática racional.
O carácter do pavilhão no todo, onde se destacam a simulação de uma
construção em pedra, a aplicação de elementos e decorativismos nacionais de
função simbólica e evocativa, remetem para formulação de um “novo” e
retroactivo espírito das artes decorativas. Condicionado pelos objectivos
ideológicos, define-se uma encenação ligada ao passado, onde a importância
reside na exaltação da história e das raízes. Assim sendo, inicia-se o ciclo da
arquitectura cartaz que, em 1940, se generaliza a partir da Exposição do
Mundo Português.
A fórmula do pavilhão de Nova Iorque (Imagens 108 e 109) viria ser
repetida na Golden Gate Exposition (Imagem 110), realizada em S. Francisco
no mesmo ano, cujo pavilhão seria projectado igualmente por Jorge Segurado.
Se na primeira, a participação portuguesa tinha um carácter mais abrangente
em termos da sua intencionalidade do público alvo a atingir, a Exposição de
São Francisco (Imagem 110) é direccionada sobretudo para a população
260

Cto. Segurado, in Portugal nas Exposições de Nova Iorque e São Francisco, Revista
Arquitectos, Nº 11, Out. / Dez.
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americana. Talvez por a dimensão da colónia portuguesa aí residente ser
menor, a mostra seria muito mais modesta do que em Nova Iorque.
Nesta

Exposição,

o

projecto

abdica

totalmente

dos

intuitos

modernizantes dos pavilhões de Paris e de Nova Iorque (Imagens 108 e 109).
Segurado opta formalmente por um edifício de carácter tradicional, algo similar
às igrejas românicas de cariz maciço e horizontal, no qual se destacava uma
entrada definida por um arco de volta perfeita, de onde se destacava o escudo
nacional. A opção por um ecletismo, com base num discurso ornamental,
direcciona este edifício para o sentido da evocação da tradição, apontado para
as linhas dominantes de um determinado estilo em implantação neste período.
O pavilhão é sujeito a um tratamento de camuflagem, com o objectivo é
criar um cenário dignificante, destacando a entrada, encerrando o propósito da
solenidade procurada, ainda que, de carácter efémero.
A postura de António Ferro perante a política cultural e as propostas
ideológicas que suportavam essa política permitiu dissonâncias na atitude que
os arquitectos foram assumindo. Se, por um lado temos a realidade do país
rural, por outro percebe-se que a industrialização que está a emergir é
indispensável ao desenvolvimento económico.
António Ferro ao abraçar da política nacionalista do Estado por um lado,
cria convicções mas, por outro, era consciente que havia que abrir espaços, e
por vezes dissonantes do discurso oficial. Estas contradições geram uma
ambiguidade da qual soube tirar partido sobretudo nos contactos com o
exterior.
O aparecimento de um sentimento emergente de carácter regionalista,
personificado no regresso às raízes, assumiria os contornos de um novo
processo, derivando num abandono do internacionalismo.
A “Política do Espírito” preconizava a “rusticização” do moderno e,
segundo Galvão (2003, p. 362), “ (…) terá sido o ponto de partida para o
desenvolvimento temático das interpretações artísticas que propunham a
renovação das tradições populares de carácter nacional ou provincial”.
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2.4.O Primeiro Congresso de 1948 do SNA e o novo rumo
da arquitectura portuguesa

Após o fim da segunda guerra mundial, o regime, internacionalmente
visto como uma ditadura fascista, pretende modificar essa imagem e
estabelece contactos com as potências vitoriosas, de forma a ver reconhecida
a sua legitimidade, afirmando com alguma demagogia o seu respeito pela
liberdade individual de expressão. Perante isso sentiu-se momentaneamente
uma abertura nas suas posições e consequentemente as forças oposicionistas
– constituídas principalmente por grupos de intelectuais e de gente ligada à
cultura - aproveitaram para criar alguma oposição,
confiando na pressão que as democracias europeias
e americana iriam exercer, para uma total abertura
democrática portuguesa.
No universo da arquitectura, este facto
também se faz sentir. A grave crise e o atraso
económico-social em que o país vivia foram
decisivos para o debate em torno da prática
profissional. Este ultrapassava o simples debate
ideológico da oposição à ideologia da representação

Imagem 111

monumental e pseudo-tradicionalista imposta pelo

Cartaz do 1º
Congresso
Nacional dos
Arquitectos
Autoria de Cottinelli
Telmo

regime, como relembra Pedro Vieira de Almeida
(1986, p. 63): (…) “os arquitectos sentem enquanto
corpo profissional não só a necessidade de marcar
distância em relação ao poder político, mas de vincar

Fonte: Ordem dos
Arquitectos

definitivamente uma situação de corte”.

O primeiro Congresso dos Arquitectos, assume grande importância,
primeiro, porque foi o acto público que discutiu a prática profissional, pondo-a
em causa, não só pela questão das orientações vigentes, mas também pela
distancia que estava a cavar-se em relação à afirmação que se generalizava no
mundo, de uma arquitectura “dita” internacional.
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Foi este congresso apoiado numa nova geração emergente, que veio
afirmar o momento de ruptura e que questionou a coincidência dos valores da
arquitectura com os interesses operativos do sistema. Embora houvesse a
procura de formalismos que definissem uma identidade nacional, esta na
realidade não assumia uma posição convicta, apresentando-se muitas vezes
contraditória, deambulante entre uma linguagem fascista e uma linguagem neorealista. "Queriam ter liberdade de criação, afirmar os princípios do movimento
moderno que se tinha afirmado nos anos 20 na Europa e queriam a
participação dos arquitectos em três áreas: cidade, ordenamento do território e
na resolução do problema da habitação”.261

Desde a passagem de Sociedade de Arquitectos para Sindicato em
1934, nesta altura, contando com apenas 58 sócios e pouca participação na
vida associativa, pensou-se que a realização de um congresso criasse uma
dinâmica interna da qual resultasse uma aproximação ao Sindicato. Refira-se
que a aspiração de congregar no seu seio todos os profissionais, vinha dos
primórdios da Sociedade dos Arquitectos Portugueses (SAP), e tomou maior
corpo quando a primeira direcção do Sindicato tomou posse em 1934. Essa
intenção manifestava-se em circulares enviadas pela nova direcção onde se
apelava à inscrição de todos os arquitectos no Sindicato.262
Contudo apesar das boas intenções dos Corpos Sociais, em fortalecer a
classe, unindo-a e tornando-a mais coesa na defesa dos seus interesses
colectivos, a aproximação não aconteceu de imediato. Só nos mandatos de
Porfírio Pardal Monteiro, que durante oito anos seguidos - entre 1936 e 1944 presidirá ao Sindicato, isso veio a verificar-se com a inscrição massiva dos
recém-diplomados de cada ano das Escolas Superiores de Belas Artes e
alguns profissionais de mérito, cuja inscrição ainda não tinha sido feita.
261

Comunicação enviada pelo Bastonário da Ordem dos Arquitectos João Belo Rodeia à
agência Lusa, para a sessão solene comemorativa que assinala os 60 anos do 1º Congresso,
realizado no Instituto Superior Técnico, em 3 de Julho de 2008.
262

O Sindicato Nacional dos Arquitectos, foi criado pelo Decreto-Lei nº 23.050, de 23 de

Setembro de 1933.
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O congresso que era remota intenção realizar desde 1926, só começa a
tomar corpo na reunião de 4 de Janeiro de 1939.

Esta ideia proposta por

Pardal Monteiro, seria apoiada por uma exposição nacional de arquitectura e
ocorreria em 1940, ano das “Comemorações do Duplo Centenário”. 263
A este propósito, diria Pardal Monteiro em 1939: “Ele poderia constituir
uma manifestação da qual resultasse uma maior aproximação de toda a classe
e sobretudo um testemunho de vitalidade que se impõe no momento em que
finalmente em Portugal parece começar a compreender-se qual o papel do
arquitecto numa sociedade”264.
A proposta saída da reunião da direcção é apresentada em Assembleia
Geral de 23 de Janeiro de 1939, sendo aprovada por unanimidade e
aclamação, sendo por isso enviado um ofício ao presidente da Comissão
Executiva dos Centenários, António Ferro, solicitando uma audiência para
tratar da Exposição e Congresso Nacional de Arquitectura a realizar durante as
Comemorações. Nesse ofício salientava-se a exaltação do propósito da
exposição por “Ela poder constituir um motivo de propaganda da obra do
Estado Novo no campo da construção”. 265
Porém essa reunião nunca se efectuou e muito menos nas datas
previstas, a realização da exposição e do congresso. Estes por uma ausência
de resposta por parte dos associados, a circular enviada pela Direcção.
Em reunião da Assembleia Geral de 26 de Fevereiro de 1940, presidida
por Carlos Ramos, volta a propor-se a realização dessas duas iniciativas,
referindo que seriam um motivo de união dos arquitectos. Perante as
intervenções do plenário conclui-se que não deveria ser abandonada a ideia do
congresso mas que a adesão por parte do estado para um apoio financeiro,
seria mais vocacionada para a exposição.

263

Cf. Livro de Actas da Direcção da SNA, de 29 de Agosto de 1934 a 15 de Fevereiro de
1939, Acta nº 187, de 4 Jan. 1939.
264

Idem, p. 97.

265

Cf. Ofício de 10 de Fev. de 1939, apenso ao Livro de Actas Direcção da SNA, de 29 de
Agosto de 1934 a 15 de Fevereiro de 1939, Acta nº 191, 8 Fev. 1939, p. 99.
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Nessa reunião foi deliberado que a Direcção enviaria uma carta aos
sócios, com o intuito de realizar ainda nesse ano uma Exposição Nacional de
Arquitectura.
Só sete sócios responderam à circular nº 3 de 28 de Fevereiro de 1940,
que continha o seguinte questionário: “1º Quais os títulos dos trabalhos com
que concorrerá? 2º Qual o modo de apresentação de cada um dos trabalhos?
(desenhos; fotografias; maquetes); 3º Qual o espaço de que precisará para
expor os seus trabalhos?”.266
Este facto reporta a mais um fracasso para a realização do congresso e
da exposição desejadas.
Na Assembleia-Geral de 1 de Abril de 1947, com a presença de apenas
dezoito sócios, foi proposto por Cottinelli Telmo, a realização do congresso em
1948, tendo em conta que em conversa particular com o ministro das Obras
Públicas J. F. Ulrich (1905 -1982), este lhe prometera o patrocínio do governo,
visto que era desejo fazer uma grande exposição de toda a obra de engenharia
e arquitectura realizadas nos últimos anos e que os engenheiros iriam nesse
contexto fazer eles também, mais um Congresso Nacional de Engenharia.
Cottinelli Telmo informou os presentes, assumindo-se como o principal
protagonista e interlocutor preferencial entre a classe e governo, que havia por
parte do ministro a promessa que pese o apoio dado, os arquitectos estariam
livres para escolher o programa e as teses de debate do congresso e ainda
uma ajuda monetária para a melhoria das instalações do Sindicato e possíveis
subvenções para visitas de estudo267.
Embora com número reduzido de sócios presentes, como atrás foi
referido, esta Assembleia gerou um grande debate. Este facto constata-se na
contradição existente nas actas analisadas que versavam sobre o mesmo
assunto. Verifica-se uma grande quantidade de rasuras feitas pelo próprio
266

Cf. Livro de Actas da Direcção da SNA, de 22 Fevereiro de 1939 a 29 de Novembro de
1943, Acta Nº 226, de 28 de Fevereiro de 1940, p. 22.
267

Livro de actas da Assembleia Geral do SNA, de 1 de Dezembro de 1943 a 4 de Março de

1954, Acta nº 75, 1 de Abril de 1947, p. 99.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

312

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

presidente, e a substituição da transcrição exacta das intervenções dos
presentes, por “discussão viva”. Esta situação põe de imediato em causa a
independência e a liberdade no programa, que Cottinelli Telmo anunciava.
Mais uma assembleia se realiza no dia 8 de Abril de 1948, esta com a
presença de vinte e cinco sócios, para dar continuidade à discussão da
assembleia de 1 de Abril.
Denota-se uma apropriação por parte da Direcção do Sindicato da ideia
do ministro das Obras Públicas, situação que causou apreensão, por temer-se
que a proposta não estivesse à altura da classe268.
Nesta reunião é Pardal Monteiro que assume o protagonismo na
condução da assembleia, por revelar maior capacidade de diálogo do que
Cottinelli Telmo, o qual terá que personalizar a decisão a tomar, visto ser ele a
dar uma resposta ao ministro. Há um debate aceso com diversos elementos
presentes, sobretudo Paulo Cunha, I. Peres Fernandes e Jorge Segurado. A
discussão entre os associados fundava-se em que havia dois aspectos que se
opunham à proposta para a realização do Congresso e da Exposição Nacional
de arquitectura: as características e tipologia da exposição e quanto ao
congresso a formatação idealizada pelo ministro em oposição com a liberdade
de acção que os arquitectos pretendiam na organização do “seu” congresso.
Perante os factos, a proposta inicial da Direcção, elaborada por Cottinelli
Telmo, foi alterada. A nova proposta a enviar ao Ministro é redigida da seguinte
forma: “Devendo ter lugar em 1948 uma exposição da obra de Arquitectura e
Engenharia realizada pelo estado nos últimos anos;
“Considerando

que

nessa

exposição

deverá

ser

feita

pública

demonstração da intervenção dos arquitectos portugueses naquela obra;
“Considerando que durante a exposição deverá também realizar-se um
congresso nacional de Engenharia, por iniciativa da Ordem dos Engenheiros;
“Considerando que convirá também aos Arquitectos aproveitar a mesma
oportunidade para publicamente exporem os seus pontos de vista sobre os
problemas que interessam à Arquitectura e aos Arquitectos, procurando,
268

Livro de actas da Assembleia Geral do SNA, de 1 de Dezembro de 1943 a 4 de Março de
1954, Acta nº 76, 8 de Abril de 1947, p 102.
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inclusivamente, corrigir certos conceitos correntes em Portugal acerca duma e
doutras no seu aspecto cultural, social e técnico; a Direcção propõe: “(…) que
seja nomeada imediatamente a comissão de estudos desse Congresso
composta de cinco membros, à qual competirá o encargo de apresentar à
Mesa da Assembleia Geral, no prazo de trinta dias o projecto do respectivo
programa, bem como a proposta sobre os temas a discutir”. 269
Alguns associados, ainda descontentes com a redacção desta proposta,
apresentam à mesa requerimentos com novas propostas e alterações à
mesma, tendo sido debatidas as propostas de Paulo Cunha – rejeitada por
maioria (24 votos) e de I. Peres Fernandes, aprovada e a anexada à acta como
aditamento à proposta de Cottinelli Telmo, com a seguinte redacção: “1-Que se
proponha, ao Governo – para 1948 e por ocasião do referido certame – a
realização de um Congresso Nacional de Arquitectura que, pela natureza
especial desse certame oficial, nele não figurem e que, sem prejuízo da
independência que deve presidir à organização destas realizações do Sindicato
– ás quais o mesmo organismo procurará dar o maior relevo cônscio da altura
da sua missão – se peça ao Governo para elas o seu patrocínio moral e
material” (Telmo, 1947, p.108) ).270
Após a aprovação da proposta final, realizou-se a eleição da Comissão
de Estudos do Congresso. Dentre os sócios presentes foram votados
dezassete,

e eleitos

cinco: Pardal Monteiro (12 votos); Paulo Cunha (12

votos); Miguel Jacobetty Rosa (11 votos)¸ Faria da Costa (11 votos); Cottinelli
Telmo (11 votos).271
Desta votação, há a referir dois factos: a votação em de Keil do Amaral
(9 votos) e Carlos Ramos ( 1 voto) que não estavam presentes nesta e na
anterior assembleias e ainda a atribuição de igual número de votos a Pardal
Monteiro e a Paulo Cunha, cujas posições eram divergentes

da Direcção.

269

Cf. Livro de actas da Assembleia Geral do SNA, de 1 de Dezembro de 1943 a 4 de Março
de 1954, Acta nº 76, 8 de Abril de 1947, pp. 102 e 103.
270

Idem, p. 108.

271

Ibidem, p.110.
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Este é mais um facto em que os associados não se reviam na posição da
Direcção. 272
Após um mês de trabalho e de muitas reuniões, a comissão apresentou
aos associados, em reunião de 7 de Maio, o relatório referente às suas
conclusões, o projecto de programa e o projecto de regulamento.
No documento apresentado, propõem-se a designação do Congresso,
os temas a debater, programa, regulamento e definia-se a composição da
Comissão Executiva.
Deste documento, votado primeiro na generalidade e depois na
especialidade, destaca-se a aprovação por unanimidade do tema “1º
Congresso Nacional de Arquitectura, organizado pelo Sindicato nacional dos
arquitectos com o patrocínio do Governo”, os temas a debater: I- A função da
Arquitectura no plano nacional, II- O problema português da habitação. 273
No dia 13 de Maio, a reunião da Assembleia Geral anterior continuou
para a eleição da Comissão Executiva do Congresso e da Comissão
Organizadora da Exposição.
É eleita a Comissão Executiva, resultante de uma votação, que acaba
por ser a mesma da reunião de 8 de Abril, em que se formou a Comissão de
Estudos do Congresso, embora com votação diferente, e fica constituída por,
Miguel Jacobetty Rosa (10 votos), João Guilherme Faria da Costa (10 votos),
Porfírio Pardal Monteiro (10 votos), José Ângelo Cottinelli Telmo (9 votos), e
Paulo Carvalho da Cunha (6 votos).
Para a Comissão Organizadora da Exposição foram eleitos: Jorge
Segurado (13 votos), L. Cristino da Silva (12 votos) e Alberto Pessoa (19191985) (4 votos).274
Facto estranho é que nas reuniões atrás mencionadas, nenhum
elemento da Secção Distrital do Norte do Sindicato, esteve presente, o que fez
com que não ficassem representados em nenhuma das comissões. A
272

Ver livro de presenças nas Assembleias Gerais.

272

Acta nº 77 (dactilografada), 7 de Maio de 1947.

274

Cf. Livro de actas da Assembleia Geral do SNA, de 1 de Dezembro de 1943 a 4 de Março
de 1954, Acta nº 78, 13 de Maio de 1947, p. 119.
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comunicação formal da realização do Congresso, foi feita pela Direcção no
início de Dezembro, embora na reunião de 7 de Maio,
Comissão de Estudos, o

arquitecto professor

e por proposta da

José Marques da Silva foi

convidado para presidente de honra da Comissão Executiva, e presidente
honorário do Sindicato, mas, lamentavelmente, sem concretização, devido ao
seu falecimento em Julho de 1947.275
Este distanciamento por parte dos colegas do norte, era sentido por
todos e assumido pelos principais elementos da Direcção. Esse facto vem
mencionado na acta dactilografada, (…)“ O Sr. Arq. Pardal Monteiro, disse que
os arquitectos do Porto tem andado muito dispersos da classe e espera que
vejam com bons olhos a nomeação do Prof. Marques da Silva para presidente
do Congresso”. 276
Em 23 de Abril, foram escolhidos os relatores para cada um dos temas
bem como a presidência da cada uma das sessões, cabendo o Tema I - A
arquitectura no plano nacional a I. Peres Fernandes e o Tema II - O problema
português da habitação a S. Andrade Gomes.
Em circular enviada a todos os arquitectos portugueses, a comissão
executiva referia que “Esta é uma oportunidade de traduzir publicamente
afirmações de opiniões que importa apreciar e discutir amplamente, pois
exercendo-se a profissão de Arquitecto nos mais diversos sectores das
actividades nacionais sempre ligada aos elevados interesses espirituais e ao
bem-estar da pessoa humana - elas vão ter como é evidente, a mais larga
repercussão na comunidade portuguesa”. 277
I. Peres Fernandes propôs que no Regulamento do Congresso
constasse que eram admitidos como participantes somente arquitectos
diplomados, mas foi aprovado sem grandes debate, e sem fazer parte do
articulado do regulamento, mas por anexo á acta a proposta de Cottinelli
Telmo, que o Congresso para além de ser para os arquitectos diplomados, a
275

Acta nº 77 (dactilografada), 7 de Maio de 1947.

276

Idem.

277

Circular da comissão executiva do 1º Congresso Nacional de Arquitectura, enviada a todos
os arquitectos em 28 de Novembro de 1847.
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porta deveria ficar aberta, aos futuros colegas que estão em via de conclusão,
contudo a admissão seria sancionada por um arquitecto diplomado.278
Era objectivo deste Congresso, reunir o maior número de arquitectos,
sócios e não sócios do Sindicato, e que estes apresentassem os seus pontos
de vista, numa lógica de liberdade de opinião. Este congresso reuniu pela
primeira vez os arquitectos, professores e estudantes de arquitectura das duas
escolas de arquitectura existentes, Escola de Belas Artes de Lisboa e Escola
de Belas Artes do Porto.
Afinal viriam a ser estes jovens finalistas, que sem receio, assumiram o
maior protagonismo, que como veremos no adiante desejavam recuperar o
atraso relativamente à arquitectura que se vinha fazendo no resto do mundo.
As inscrições para o Congresso iniciaram-se a 23 de Janeiro e
terminariam no dia 31 de Maio de 1948, havendo um total de 221, número
significativo tendo em conta o número de sócios inscritos no Sindicato -124.
Estava em vias de concretização a mobilização da classe, naquela que viria ser
a primeira acção colectiva.
Fica assim formalizado o Congresso, tendo como Comissão Executiva,
José Ângelo Cottinelli Telmo, presidente da direcção desde 1945, Porfírio
Pardal Monteiro, presidente da mesa da Assembleia Geral e Miguel Jacobetty
Rosa como vogais, João Guilherme Faria da Costa, tesoureiro e Paulo
Carvalho da Cunha como secretário-geral.
Embora não oficial, mas por factos inerentes às suas posições como
elemento divergente do alinhamento da Direcção com o Governo, a eleição de
Paulo Cunha surgiu “colada” a duas organizações: a lisboeta ICAT (fundada
em 1946) - Iniciativas Culturais Arte e Técnica, e a portista ODAM (fundada em
1947) - Organização dos Arquitectos Modernos (Imagem 113), condição para
participarem no Congresso.
Esta situação reflecte a desconfiança que os arquitectos mais jovens
têm da actividade desenvolvida pelo Sindicato, que desde a sua existência,
1934, pactua de forma profícua com o poder. Esta desconfiança remonta aos
278

Livro de actas da Assembleia Geral do SNA, de 1 de Dezembro de 1943 a 4 de Março de
1954, Acta nº 77, 7 de Maio de 1947, p. 111.
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anos da transformação da Sociedade dos Arquitectos Portugueses em
Sindicato, pois desde essa altura verificou-se um bom relacionamento
institucional, incluindo a nomeação do Ministro de Obras Públicas, Duarte
Pacheco, como sócio honorário do Sindicato.279

No dia 28 de Maio de 1948, sob a presidência do Presidente da
República, com a recepção aos congressistas e imprensa e com a inauguração
da Exposição 15 anos de Obras Públicas: 1932-1947 e do 2º Congresso
Nacional de Engenharia, teve inicio o 1º Congresso Nacional de Arquitectura,
no Instituto Superior Técnico.
O discurso do ministro das Obras Públicas, o primeiro orador, enfatizava
o papel dos principais políticos – Presidente da República e presidente do
Conselho - no domínio das realizações do Estado Novo. Embora considerasse
os dois congressos acontecimentos importantes, seria a Exposição o elemento
central, pois era ela veículo do trabalho desses profissionais, afirmando ser
“uma exposição das obras efectivamente realizadas por esses mesmos
técnicos, uma exposição documental mais viva daquilo que souberam conceber
e executar” e continuando “os arquitectos e engenheiros são os homens que
tanto afincadamente têm trabalhado no seu aperfeiçoamento profissional, bem
conscientes de quanto deles depende o engrandecimento da Nação”. 280
Depois dos discursos do presidente da Comissão executiva do 2º
Congresso nacional de Engenharia e do presidente da Comissão Organizadora
da Exposição, Cottinelli Telmo no seu discurso breve valorizou mais a
exposição: “este acontecimento –Exposição de Obras Públicas – representa,
antes de mais nada, uma homenagem que o Governo , e particularmente S.
Exa. O ministro das Obras Públicas, quis prestar à Engenharia e à Arquitectura

279

Actas da Direcção do SNA (dactilografada), de 29 de Agosto de 1934 a 15 de Fevereiro de
1939, Acta de 31 de Outubro de 1934.
280

1º Congresso Nacional de Arquitectura, Relatório da Comissão Executiva, teses, conclusões
e votos do Congresso, p. XXVIII.
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portuguesas, ao tomar conhecimento de que os respectivos profissionais se
propunham realizar este ano e os seus congressos”(Telmo, 1948; 32).281
Desde logo, neste discurso, ao contrario do que afirmara nas reuniões
preparatórias. A Exposição afinal passa a ser uma homenagem enquanto na
realidade era um pretexto.
As teses começaram a ser discutidas no dia 31 de Maio, sendo a sessão
relativa ao Tema I, presidida pelo Prof. Arq. David Moreira da Silva (19092002)282 tendo como secretários A. Couto Martins

de Lisboa e Fortunato

Cabral do Porto, e I. Peres Fernandes como relator e o Tema II - O problema
Português da Habitação, presidida pelo Prof. Arq. Carlos Ramos, como
secretários António Veloso Reis Camelo de Lisboa e H. Fonseca Dias do Porto
e S. Andrade Gomes como relator.283
A não existência de uma censura prévia às teses apresentadas, situação
debatida nas Assembleias Gerais prévias ao congresso e discutidas pela
comissão de estudos, abriram caminho aos profissionais, sobretudo aos mais
jovens, dando-lhes liberdade para discutirem os assuntos com liberdade, facto
único no panorama cultural e político do país.
Nas teses apresentadas, no Tema I - A Arquitectura no Plano Nacional 23 teses e no Tema II - O problema Português da Habitação – 9 teses,
ressaltam queixas e acusações, que dado o momento político, eram veladas e
punham a nu o diagnóstico do estado da profissão.
Versando a arquitectura no plano nacional, no Tema I, foi impossível
formular qualquer conclusão de forma objectiva, talvez por ter sido vaga na sua
formulação inicial, sobretudo no descrito na circular enviada, onde tudo cabia.
281

Idem, p. XXXII.
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Arquitecto pela Escola de Belas Artes do Porto, concluindo o curso em 1929, estagiando
em Paris no Atelier Laloux- Lemaresquier. Estudou ainda na Escola Superior de Belas Artes de
Paris e no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris. Em 1939 concluiu os cursos de
Arquitectura e Urbanismo naquelas instituições, tendo obtido o Diploma de Estudos Especiais
de Urbanismo e o de Arquitecto Diplomado pelo Governo Francês (ADGF).
283

Este documento, em que é referido que cada um dos painéis seria presidido alternadamente
por um arquitecto de Lisboa e do Porto, está apenso ao livro de actas da Comissão, que
contem as actas das reuniões realizadas. Este está incompleto, pois nem todas as reuniões
tem a sua acta transcrita para o livro. Existe um documento chamado “Borrão de Actas das
Sessões”.
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Foram tratados os mais diversos assuntos que o relator agrupou em aspectos
cultural e social; ensino e formação do arquitecto; arquitectura de feição
tradicional ou de feição nacionalista; aspectos materiais dos exercícios da
profissão; exercício da profissão do arquitecto nas colónias; regulamentação da
construção urbana e organização dos quadros técnicos do estado e dos
Municípios; problemas de urbanismo e arquitectura industrial.284
Destes, um assunto foi abordado de forma mais acutilante: “problemas
relacionados

com

a

feição

tradicional

da

arquitectura

portuguesa

contemporânea e as imposições que, nesse e noutro sentido, vêm sendo feitas
aos arquitectos, até mesmo por alguns departamentos públicos”.285
Sobre este assunto foram apresentadas teses por Pardal Monteiro, P.
Cunha, Emérico Soares Nunes, Mário de Oliveira, Mário Bonito (1921-1976),
Herculano Neves e Celestino Castro (1920-…), Cottinelli Telmo, M. Jacobetty
Rosa, Fortunato Cabral e João Simões.
A maioria das teses apresentadas neste tema, apoiavam-se na reflexão
da produção arquitectónica e urbanística externa, sobretudo europeia, tomada
como exemplo de vanguarda e considerada de forma inequívoca a única capaz
de resolver o atraso construtivo e de concepção que se verificava no país.
No Tema II - O Problema Português da Habitação; foram apresentadas
teses por: A. Matos Veloso; A. Lobão Vital (1905-2005); Viana de Lima; M.
Jacobetty; Jorge Segurado; João Simões com J. Huertas Lobo e F. Castro
Rodrigues; Nuno Teotónio Pereira e Costa Martins; Pardal Monteiro; Arménio
Losa. Refira-se que só uma foi subscrita por um membro dos corpos sociais do
Sindicato.286 Estas teses versaram na maioria o tema da habitação e a sua
dimensão urbana.
Embora este Congresso se caracterize por uma desproporção das
teses relativas a cada um dos temas, o problema português da habitação era o

284

Cf.1º Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da Comissão Executiva, teses,
conclusões e votos do Congresso, pp. 182-185.
285

Idem. p. XXXVI.

286

Idem, p. XXXIX.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

320

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

elo fundamental para a discussão da implicação do arquitecto como
interveniente no processo. Ao serem expostas criticas ao modelo das medidas
oficiais do Estado Novo, cujo elemento fundamental era “a família” e a sua
integração num espaço urbano e/ou rural implicado numa melhoria da
qualidade de vida e que para isso a construção de moradias unifamiliares era o
modelo a seguir. Considerando que estes conceitos de sociedade estariam
descontextualizados da realidade, muitos profissionais posicionaram-se

na

defesa da habitação colectiva e a habitação em altura, seguindo os preceitos
defendidos pela carta de Atenas, que foi tomada como o paradigma dos novos
tempos.
No discurso de encerramento, feito por Cottinelli Telmo, deparamos
com uma ambiguidade esclarecedora quanto à sua forma de estar na
profissão. Por um lado congratula-se com as conclusões e as respectivas
votações alcançadas durante os debates, com forte tónica de contestação, e
por outro lado elogia o ministro das Obras Públicas, pela posição tomada
quanto à política oficial. Vai ainda mais longe nas críticas, aos profissionais,
quando os responsabiliza pela incapacidade de diálogo e os considera pouco
colaborantes enquanto agentes e intervenientes nos assuntos desenvolvidos
pelos diversos ministérios.
O ministro das Obras Públicas no seu discurso de encerramento,
apresenta alguma ansiedade quanto aos caminhos que a liberdade das teses,
podiam levar, quando afirma : “Adivinho, no entanto, desde já, afirmações de
certo descontentamento, e tenho a certeza absoluta que, de que será ter
manifestado em algumas teses, crítica do que se tem feito – mas crítica
construtiva, crítica que interessa de facto ao aperfeiçoamento da vossa
actuação, que o mesmo é dizer à melhoria do nosso trabalho no ressurgimento
material do Pais”.287
As consequências na evolução da prática profissional, tendo como
raiz a realização deste Congresso, foram de importância capital no rumo
tomado pela arquitectura portuguesa, sobretudo a parir dos anos 60 e não
287

Cf. 1º Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da Comissão Executiva , teses,
conclusões e votos do Congresso, tese redigida, “Do ensino ao exercício da profissão”, p. LIV.
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tanto a partir dos anos 50, como se poderia esperar. Embora em contexto
político menos hostil, e com os arquitectos a dominarem melhor o âmbito da
sua profissão, com as suas vicissitudes e condicionalismos, era difícil de no
imediato alterar ideias e conceitos.
O congresso constitui um marco na reivindicação do estatuto
profissional, com o consequente reconhecimento da autonomia profissional,
independente do modo como era praticado esse exercício. Ao contrário do que
o governo pretendia - que o Congresso fosse um empolgamento nacionalista –
este transformou-se num Congresso de contestação, em que os valores
comunitários preconizados pela arquitectura internacional e racionalista foram
um dos veículos para, no ponto de vista de José Manuel Pedreirinho (1982, p.
69): “que a acção cultural projectasse a profissão para a “maioridade” no seu
exercício”.
A possibilidade de criação de uma independência intelectual e cultural,
em que os arquitectos do norte assumiram posição privilegiada, devido à
tipologia da encomenda – esta privada e liberal – influenciaram alguns
arquitectos de Lisboa, que se assumiram como alternativa ao sistema de
formação da Escola de Belas Artes de Lisboa.
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2.5. Consequências do Congresso para uma nova atitude na
arquitectura portuguesa

A realização e as consequências deste Congresso até hoje não tem sido
pacifica, sobretudo da leitura que se faz dos que o mitificaram e
consequentemente os seus detractores. Os primeiros definem-no como a
ruptura

na

arquitectura

e

entendem

que

a

partir

dele

houve

um

desenvolvimento da arquitectura moderna em Portugal apoiada nos princípios
determinados após a sua realização, e os segundos atribuem-lhe uma
continuidade, porque os conferencistas não souberam interpretar e expor com
clarividência as directivas desta mesma arquitectura e os seus princípios foram
defendidos com superficialidade.
Estas duas correntes de interpretações opostas definem duas direcções,
temos a primeira defendida por José Augusto França através de leituras
descritivas e analíticas e a segunda por Pedro Vieira de Almeida por meio de
leituras analíticas e interpretativas. Embora com carácter divergente quanto aos
meios de análise, as duas, num ponto são conclusivas: o Congresso é uma
referência essencial na evolução da arquitectura portuguesa, tendo sido a
primeira vez em que os arquitectos portugueses se uniram para colmatar as
carências e deficiências da arquitectura tendo formulado sugestões que
apontavam para o progresso da sociedade.
Poder-se-á afirmar que estas interpretações se podem denominar, de
forma redutora, de visão histórica e de visão crítica, não sendo contudo clara
esta divisão, tendo em conta que as duas se interpenetram por derivações uma
da outra. Ambos os campos recorrem muitas vezes às mesmas definições.
Perante isso, verifica-se que as duas visões serão complementares.
O Congresso que se realiza entre as eleições de 45 e 49, num momento
politizado da vida nacional, marcou um dos raros momentos de intervenção,
senão teórica, pelo menos crítica da arquitectura portuguesa, de reflexão e
polémica sobre a situação e o futuro da arquitectura nacional sendo um
momento de confronto, embora que limitadamente, com o poder político e a
opinião pública.
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Perante o silêncio de Cristino da Silva e as ausências estranhas de
Cassiano Branco e Raul Lino, serão Pardal Monteiro e Cottinelli Telmo assumir
a defesa e exposição das posições oficiais, que no pós-guerra exige alguma
adaptações às novas realidades e portanto a serem objecto de reflexão e auto
crítica, em confronto com as críticas das novas gerações de arquitectos,
consolidadas nas obras teóricas e operativas de Le Corbusier e na "Carta de
Atenas".
A maioria das teses apresentadas nos dois temas, apoiavam-se na
reflexão da produção arquitectónica e urbanística externa, sobretudo europeia,
tomada como exemplo de vanguarda e considerada de forma inequívoca a
única capaz de resolver o atraso construtivo e de concepção que se verificava
no País.
O interesse pela produção externa conduz de forma objectiva a um
protesto geral contra a continuidade de configurações do século anterior, contra
o atraso construtivo e sobretudo com o afastamento do país da inovação
praticada internacionalmente.
João Simões e Francisco de Castro Rodrigues (1920-…) na sua tese
resumem com clareza essa situação quando afirmam: “Temos visto surgir com
esplendor a arquitectura moderna argentina; temos visto o Brasil impor-se à
velha irmã do outro lado do atlântico; temos visto os EUA, fazer nascer os
arranha-céus e depois criar uma arquitectura humana com preocupações
estéticas e próprias do século que estão vivendo; a França; Inglaterra, Suíça,
etc. etc. todos a fazer renascer uma arquitectura própria, característica,
progressista, entretanto em Portugal distante de qualquer espírito renovador,
arrasta-se ainda pelos manuelinos, pelos pombalinos...(...) “ (Simões, 1948).288
É ostensivo o deslumbramento pelo exterior nas várias teses
apresentadas. São bom exemplo a tese conjunta de João Simões um dos
fundadores do ICAT e Francisco de Castro Rodrigues quando referem o
esplendor da arquitectura moderna no Brasil,

na Argentina e nos Estados

288

Cf. 1º Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da Comissão Executiva , teses,
conclusões e votos do Congresso, tese redigida, “Do ensino ao exercício da profissão”.
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Unidos, que apodam de arquitectura humana com preocupações estéticas,
própria do século que se está vivendo.
Este interesse pelo exterior conduz a um protesto geral contra a
continuidade de configurações da arquitectura dos séculos anteriores e
consequente atraso construtivo e ainda contra a exclusão dos acontecimentos
internacionais, considerados os transformadores de uma nova ética estética da
arquitectura mundial, tal como referem as teses de Luís Oliveira Martins (19181997) quando refere “Quase não houve país, à excepção do nosso que não foi
sacudido por este vendaval de rejuvenescimento (…) (Martins, 1948),”289 e de
Mário Bonito que defende que a arquitectura “(…) deve exprimir-se numa
linguagem internacional” (Bonito, 1948).290
Era nítido nestas teses, a intencionalidade da aplicação em Portugal,
dos métodos compositivos comuns que organizam o espaço interno e externo,
baseados nos manifestos dos anos vinte de Le Corbusier, e dos anos trinta do
Estilo Internacional consequência da leitura feita por Henry-Russel Hitchcock e
Philip Johnson291, quando da exposição da Arquitectura Moderna no Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque em 1932 e ainda as experiências na arquitectura
sul-americana dos anos trinta e quarenta.
As directivas e intenções urbanas da Carta de Atenas292 foram também
elementos importantes,

considerados inovadoras

e representativas do

progresso.
Considerando o lapso de tempo, decorreram vinte anos entre o surgir
destes

conceitos

e

o

Congresso,

esta

informação

foi

considerada

revolucionária e útil para a formulação de muitas teses.
Refira-se que a Carta de Atenas foi utilizada como referência para
resolver os problemas da escassez da habitação no país.
289

Cf. 1º Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da Comissão Executiva , teses,
conclusões e votos do Congresso.
290
Idem
291

Em 1932 realizou-se -se uma exibição intitulada " Arquitectura Moderna”no Museu de Arte
Moderna em Nova Iorque tendo como organizadores, o crítico Henry-Russell Hitchcock e o
Arquitecto Philip Johnson.
292

Embora tenha sido redigida em 1933, só foi publicada por partes, em Portugal a partir de
1948, na revista “Arquitectura”.
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Apesar disso, não foi pacífico este encontro. O cruzamento das
propostas vindas do exterior, caracterizadas por uma assimilação precipitada e
por vezes ingénua da arquitectura moderna, origina alguma confrontação entre
os participantes, sobretudo pela recusa de alguns pelas opiniões generalizadas
e pelo desejo em manter a ideia de uma arquitectura tradicional portuguesa,
embora esta tenha sido por vezes mal interpretada, tendo em conta que em
muitas teses a tradição era entendida com a atitude de “fachadismo”, que
imperou em Lisboa sobretudo nos anos quarenta.
A maioria das teses surge como forma de protestos e refutam o status
quo da arquitectura existente, preconizando um futuro como novas técnicas e
configurações.
Nas conclusões do Tema I, verifica-se a intenção geral em por termo à
exigência do “portuguesismo” e com o confuso conceito de tradição na
arquitectura que se verificava sobretudo nos edifícios públicos, oriundo de
regulamentos impostos pela administração. Estes protestos surgem como
ruptura negando a ideia de tradição que mistura elementos arquitectónicos do
século XIX, com pormenores construtivos e linguísticos da arquitectura popular.
Refira-se a inexistência de qualquer documento escrito ou gráfico que
caracterizasse uma arquitectura verdadeiramente popular, tendo esta ideia
como referência a obra publicada de Raul Lino e as suas directrizes a partir do
cargo que ocupava na DGMN.
Mais do que a denúncia ao isolamento cultural português relativamente
ao exterior, este tema, serviu para abordar a inexistência de um processo
industrial que pusesse á disposição da classe, os materiais que pudessem ser
utilizados na construção e mais apropriados às novas necessidades. Denota-se
uma censura aos poucos materiais existentes e ao primitivismo dos métodos
construtivos, com materiais e ferramentas similares aos que se utilizavam em
séculos anteriores.
O ensino, e a sua pouca qualidade também foram questionados,
sobretudo a escola de Lisboa, sendo responsabilizada pelo atraso cultural,
reflexo de uma formação deficiente e conservadora em que o ensino técnico é
preterido ao ensino artístico, como se pode ler a partir das teses principalmente
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de Keil do Amaral intitulada “A formação dos arquitectos” e de Cândido Palma
de Melo (1922-2003) e Francisco Conceição Silva (1922-1982)“ O ensino da
arquitectura em Portugal”. A falta de liberdade e o condicionamento ditado pela
maior parte dos professores, nas opções de expressão na opção de linguagem
arquitectónica dos alunos é também referenciado de forma acutilante sobretudo
por Keil do Amaral.
Keil do Amaral, um dos fundadores do ICAT percepciona e denuncia a
fragilidade da formação quando reivindica uma formação mais sólida de
conhecimentos técnicos e que como consequência os arquitectos estariam
mais aptos e em melhores condições de trabalho, quando afirma: “(…) ente nós
reside o feito de supor que as Escola s de belas Artes podem fazer artistas e
devem ser orientadas com essa finalidade suprema (…) Na realidade os
arquitectos concluem os cursos insuficientemente providos de conhecimentos
técnicos sem espírito de colaboração , sem investigação sem o culto da
arquitectura, contudo abundantemente exercitados na arte de conseguir efeitos
fáceis e sem profundidade, improvisar e apresentar projectos com muita
decoração e pouca verdade” (Amaral, 1948)293.
Na Escola do Porto é desenvolvida um ensino com uma orientação mais
definida, produzindo uma investigação no campo da arquitectura moderna,
tendo reflexos directos nos conceitos predicados pela ODAM, negando a
imposição de um estilo português. Os factos que contribuíram para esta
atitude estão determinados pela distância da Administração central e pelo tipo
de encomenda: enquanto os arquitectos de Lisboa respondiam e recebiam as
encomendas públicas e logicamente ligados ao poder político, os do Porto
estavam mais ligados á encomenda de promoção privada.
Ao contrário da Escola de Lisboa, cujas críticas se multiplicaram ao
longo de várias décadas, a Escola do Porto sempre foi considerada exemplar.
Apesar da formação arquitecto artista em consonância com o estilo Belas

293

Tese apresentada no 1º Congresso, de keil do Amaral, “A formação dos Arquitectos”, cf. 1º
Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da Comissão Executiva , teses, conclusões e
votos do Congresso.
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Artes, preconizada pelas duas escolas, a primeira pela falta de organização e
sem tradição no ensino e a segunda mais coesa e com uma linha de unidade.
A reforma do ensino da arquitectura surgiu com a preconização de ideias
reformadoras, após os erros apontados de forma minuciosa ao programa do
curso, feitas na tese de Palma de Melo e Conceição Silva. A matriz dos
problemas ligados ao programa pouco dedicado à construção, ao ensino
teórico e ao excessivo peso do academismo, são mencionados e põem em
causa toda uma estrutura académica da escola de Lisboa, que contudo não
sofreu alterações nas duas décadas posteriores, só vieram, a ocorrer de forma
tímida, após 1978 com a apresentação ao Ministério da Educação, de um novo
plano de estudos.
A par do ensino, a racionalização da construção, com a utilização da
pré-fabricação foram também elementos de discussão acalorada. De entre as
teses apresentadas destacam-se a de Paulo Cunha que defende a substituição
dos processos construtivos em uso, por novos processos, chamando contudo à
atenção que esta atitude deveria ser feita de forma gradual, e que estariam
dependentes do progresso da indústria da pré-fabricação, dos métodos de
montagem e dos transportes.
A questão desta estandardização não foi contudo pacifica, havendo
vozes que se levantaram contra esta prerrogativa, sobretudo por parte de
Cottinelli Telmo e Pardal Monteiro, defensores de uma arquitectura de
influência tradicional.
Luís José de Oliveira Martins (1918-1997), arquitecto do Porto, dissertou
sobre as vantagens que a articulação de uma repetição traria para a economia
da construção. Segundo este, a utilização destes elementos por repetição, não
implicaria nem em monotonia nem em falta de liberdade, para contrariar a as
vozes dissonantes que afirmavam que este processo conduziria a resultados
limitados.
O segundo tema reúne um conjunto de discursos para resolver “O
problema português da habitação”, do qual se destaca a construção em altura,
o que permitia uma ocupação menos compacta do solo, e concretizava uma
abertura maior entre a paisagem urbana e a paisagem verde, tal como se
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faziam nos países mais modernos. A construção em altura a ser concretizada,
exigia uma revisão das normas regulamentares municipais. São também
questionados a configuração urbana da rua corredor, com edifícios de três e
quatro pisos, as casas isoladas de dois pisos e os conjuntos habitacionais
construídos em volta de pátios fechados, por se considerar que estes,
reflectiam um processo antiquado da ocupação do território.
Tendo como suporte a Carta de Atenas, esta revolução urbana propõe
uma mudança na relação entre volume e espaço livre, em que a construção em
altura permitiria a reorganização do sistema de circulação, diferenciando as
vias segundo a sua função: vias pedestres, vias de acesso aos edifícios, vias
de circulação viária principais e secundárias. Os blocos de edifícios colectivos
seriam rodeados por zonas verdes e isolados das vias de circulação, tendo
como referência exemplar a proposta de Le Corbusier do edifício extenso
assente sobre “pilotis”.
A tese dos arquitectos de Lisboa, João Simões294, José Ferreira Huertas
Lobo e Francisco Castro Rodrigues, denominada “O alojamento colectivo”,
defende o grande bloco colectivo, como meio para resolver a questão da
habitação económica, em substituição das pequenas casas isoladas. Contudo
é reconhecido nesta tese que a aplicabilidade de muitas soluções estrangeiras,
não seriam a solução a aplicar em Portugal, por estas terem sido construídas
com materiais desconhecidos em Portugal, e que em termos de custos o país,
considerado um dos mais pobres da Europa, não poderia pagar. Exemplificam
este facto com países semelhantes, embora não dizendo quais, que vivem de
forma rudimentar, tendo a agricultura como actividade principal, e por isso a
opção dos blocos colectivos, construídos com um numero determinado de
casas, promovidos por cooperativas apoiadas pelo Estado, seriam a solução
mais eficaz na resolução dos problemas relacionados com a questão da
habitação entre os quais as melhores condições de habitabilidade em menos
área, e consequente menor custo a pagar pelo inquilino, tendo contudo o
294

João Simões viria a ganhar o Prémio Valmor em 1949, pelo projecto do edifício da Rua
Artilharia Um, considerado um dos exemplos da arquitectura representativa do estado Novo.
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máximo conforto. Um dos exemplos apresentados como paradigma foi o
conjunto habitacional executado em Estocolmo projectado em 1931 e
construído em 1935, o “Kollektivhuset”295. A este propósito qualificavam-no com
todos os componentes que proporcionassem uma melhor qualidade de vida
aos seus habitantes, quando referem estar este dotado de:: “(…) ligação de
circuitos de água quentes e frias. Cobertura com terraço revestido a betão
armado, com áreas de recreio para a s crianças, praia artificial, com duches e
áreas verdes. Estrutura e pavimentos em concreto armado, paredes exteriores
não portantes, actuando como isolantes, especialmente estudadas por
questões térmicas de tijolo vazado (…) Na cave existe a lavandaria, zonas para
secar a roupa (…) restaurante (…) biblioteca (…) enfermaria (…) (Simões,
Lobo, Rodrigues. 1948) 296.
Jorge Segurado defenderá a estrutura portante, por esta ser mais eficaz
quanto ao risco de sismos, a que Lisboa estava sujeita, e por ser mais
económica.
Foram muitas e extensas as dissertações a defender o grande bloco de
apartamentos e a habitação económica, “produto” para várias famílias,
justificando as suas vantagens através da organização e racionalização dos
espaços, privilegiando a luz e espaços comuns para automóveis, lavandaria,
arrumos e espaços para a recolha de lixo, associados a espaços comerciais.
Miguel Simões Jacobetty Rosa (1901-1970), na tese apresentada “A
racionalização na habitação e na urbanização”297 defendia a racionalização
permitida pela construção em bloco, o que possibilitava múltiplas vantagens
económicas e funcionais na organização do espaço e das infra-estruturas.
295

Bloco de apartamentos colectivo, projectado por Sven Markelius , em colaboração com Alva
Myrdal . Os apartamentos eram pequenos, e com áreas comuns de serviços incluindo e um
terraço para actividades visitável para actividades recreativas. O projecto foi apresentado na
Architectural Association. A organização deste bloco, tinha como objectivo simplificar as tarefas
domésticas para as famílias modernas, criando assim uma forma racional de vida sob o
princípio da divisão do trabalho. Os apartamentos foram projectados de acordo com os
princípios do funcionalismo, tendo áreas com os requisitos mínimos.
296

Cf. 1º Congresso Nacional de Arquitectura: Relatório da Comissão Executiva , teses,
conclusões e votos do Congresso.
297

Idem
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A questão social adquire contornos importantes, sobretudo quando
muitos conferencistas defendem a normalização, proclamando para isso uma
organização igualitária ampliando os limites da sua definição. Na tese de Nuno
Teotónio Pereira e Manuel Costa Martins (1922-1996)298, com o titulo
“Habitação económica e reajustamento social” concretiza-se uma preocupação
social ao propor a organização da cidade e da habitação através da análise
sociológica. Segundo estes dois oradores, a abordagem ao projecto da
habitação deveria ser suportada pelo estudo das relações entre as
características da classe média e proletária, procurando identificar a vivencia
do espaço de cada classe através do funcionamento quotidiano no interior das
casas, o que adquire um papel fundamental na ordenação espacial e a
investigação social será fundamental para determinar a estrutura urbana e a
tipologia do edifício. Seriam estes dados que iriam permitir um equilíbrio
proporcional entre as classes sociais, não na unidade de habitação mas sim
nas unidades habitacionais que organizariam o conjunto, tendo contudo como
apoio um conjunto de serviços públicos, entre os quais escolas, bibliotecas e
parques recreativos.
Verifica-se assim uma manifestação por novos interesses cujo suporte é
uma atitude ideológica que personifica uma nova política social, cujas
consequências são uma nova mentalidade arquitectónica. Foram tratados os
problemas da arquitectura, procurando uma consonância entre a arquitectura e
o urbanismo e onde os mesmo deveriam ser tratados em conjunto, cuja
evidência estava na necessidade de executar planos locais e regionais, que
derivariam para um todo nacional.
Verifica-se que a questão social, sendo um assunto delicado na
estrutura politica da época, nunca tendo sido debatido publicamente, foi
exposta claramente e sem receios.
Em termos concretos este Congresso personificou duas atitudes
formalizadas por duas posições extremadas entre os “nacionalistas” e os
“internacionalistas”, estando os primeiros receosos quanto a uma normalização

298

Nesta altura este dois arquitectos tinham 26 anos e pertenciam ao grupo dos mais jovens a
intervir no evento.
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externa e os segundos denunciando o repúdio pela ideia de tradição, que se
havia firmado sobretudo em Lisboa.
Pela quantidade de conclusões redigidas nas actas finais poder-se-á
afirmar que o Congresso determinou uma direcção à arquitectura internacional,
o que configura uma supremacia dos “internacionalistas”. Verifica-se nestas
conclusões diferenças de posição quanto ao rumo a dar à arquitectura
portuguesa: os “internacionalistas” formalizam pedidos e sugestões, sobretudo
na questão da subordinação a estilos arquitectónicos nos edifícios de
promoção oficial; enquanto os nacionalistas surgem com palavras impositivas
contra a regularização que provinha do “Estilo Internacional”, argumentando a
necessidade de se criar uma Arquitectura Nacional, reflexo dos materiais
disponíveis, e definir por meio de diversos estudos o estilo dessa arquitectura,
em relação ao meio ambiente.
Algumas conclusões deste Congresso viriam a ter resultados quase que
imediatos nos anos que se seguiram à sua realização, sendo implementados e
surgindo com alguma visibilidade em alguns pontos da capital, sobretudo nos
meados da década de cinquenta. Os mais visíveis foram a recusa das normas
ambíguas do nacionalismo na arquitectura, a implementação da habitação
colectiva

e do urbanismos baseado nos princípios da Carta de Atenas,

prioridade da habitação social colectiva contra a politica oficial que se regia
pela habitação individual, estandardização e normalização dos elementos de
construção. A reforma do ensino da arquitectura, viria a concretizar-se uma
década mais tarde. A política contra a especulação imobiliária para resolver os
problemas sociais e a criação de um organismo profissional que protegesse a
actividade profissional, nunca chegaram a ser criados.
Este Congresso assume uma importância maior para os arquitectos de
Lisboa, tendo em conta a demonstração, através das teses apresentadas e da
produção arquitectónica, do conhecimento que os arquitectos do Porto têm da
arquitectura moderna.
Da leitura feita por José Augusto França em “A arte em Portugal no
século XX”299, a união dos mais jovens que estavam ligados ao ICAT e à
299

Publicado em 1967
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ODAM, em defesa da arquitectura moderna por oposição à geração anterior,
que estava comprometida com o poder, de facto existiu, por meio de um
discurso de ruptura que estabelecerá uma mudança na arquitectura da cidade.
A promoção de debates feita pelo ICAT de Lisboa e pela ODAM do Porto, fora
do âmbito fechado do Sindicato, tinham como objectivo formar uma consciência
profissional, visando a recuperação do atraso em que vivia a arquitectura
portuguesa.
Este intercâmbio produzirá uma assimilação posterior, por parte dos
arquitectos de Lisboa, das regras para (re) organizar os edifícios e os espaços
urbanos. Verifica-se uma ruptura na configuração da habitação ao serem
propostas novas características em oposição à ideia de tradição que se
implementou durante os anos quarenta. São desenvolvidas as experiências do
espaço aberto com edifícios com mais pisos em alguns bairros de Lisboa. Os
blocos habitacionais são construídos sobre pilares e são projectados
procurando

reflectir

as

qualidades

promulgadas

em

1948:

unidade,

simplicidade, função, estrutura e forma.
O entusiasmo provocado pelo Congresso serviu para avançar com
alguns dos princípios do Modernismo em Lisboa que convivia com uma
arquitectura com códigos muito definidos, não sendo fácil nem simples essa
assimilação. Além das referências externas, seria o recuperar dos códigos das
obras dos anos vinte, consideradas pioneiras do primeiro modernismo
português. Tal como as obras desta época de arquitectos como Pardal
Monteiro, Cristino da Silva, Cottinelli Telmo e Carlos Ramos, os primeiros
autores de edifícios configurados com uma geometria racionalista, tendo como
suporte as obras da Bauhaus e de Le Corbusier, estas também foram
polémicas em Lisboa.
A disseminação de construções em blocos sobre pilares livres conduziu
a uma recusa generalizada por parte da opinião pública e em alguma critica de
arquitectura, que tal como as obras dos anos trinta de Jorge Segurado,
Cassiano Branco e Paulino Montez, embora com menos polémica do que na
década anterior, por estas se distanciarem da tradição nacional, em que o culto
de referencia eram as obras de Raul Lino. A este facto há que adicionar a
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imposição do gosto oficial dos anos quarenta pelo poder político, que
conseguiu submeter estes arquitectos a esse gosto e que num propósito de
continuarem a ter trabalho, optaram por adaptar-se a essa vontade, negando o
rasgo e o princípio das suas obras inovadoras.
Esta recusa tem o mérito de conduzir ao surgimento, nos anos que se
seguiram, de um corpo teórico de arquitectos que de forma mais fundamentada
desenvolve propostas mais metodológicas do que as saídas do Congresso,
tendo em conta a adesão demasiado abstracta e redutora da informação
externa, nos projectos seguintes a 1948. Este revisionismo vai reabilitar a
palavra tradição e configura a habitação através do estudo sociológico e as
características do lugar.
A produção escrita adquire um certo peso na produção arquitectónica na
década de cinquenta. Um grupo de críticos, além dos já referenciados José
Augusto França e Pedro Vieira de Almeida, entre os quais se destacam Nuno
Teotónio Pereira, Manuel Tainha, Nuno Portas, Carlos Duarte (1926-…)300 e
Raul Hestnes Ferreira (1931-…)301 puseram em causa esse facilitismo e
consequentemente

vulnerável

a

atitude

pós

Congresso.

Não

sendo

consentâneos quanto ao tipo de crítica, verificaram-se diferenças acentuadas,
estes contudo definem o mesmo objectivo, ou seja, a revisão dos modelos
construídos e a procura de uma variação contra a uniformidade colectivista

300

Arquitecto pela ESBAL, onde mais tarde veio a ser professor na área do Urbanismo.
Desenvolveu a sua actividade fundamentalmente nessa área vindo a ser co-autor do Plano de
Olivais sul, e de outros planos para diversas cidades portuguesas. Tem produzido diversos
estudos teóricos e críticos, vindo a ser director da revista “Arquitectura”.
301

Estudou arquitectura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto e na Escola Superior de
Belas-Artes de Lisboa. Estudou ainda em Helsínquia, Finlândia, bem como nos Estados
Unidos, na Universidade de Yale e Universidade de Pennsylvania onde lhe foi atribuído o
Master in Arcchitecture. Colaborou em “ateliers” de arquitectura em Helsínquia, Lisboa,
Filadélfia e mais prolongadamente no Porto, colaborando com Arménio Losa e Cassiano
Barbosa (1911-1998), sendo contudo, o trabalho com Louis Kahn a influencia-lo. Também
colaborou com várias entidades públicas, nomeadamente com as Câmaras Municipais de
Almada de Lisboa e de Beja, e também com a Direcção Geral das Construções Escolares.
Leccionou no Departamento de Arquitectura da E.S.B.A.L. de Lisboa e no Curso de
Arquitectura da Cooperativa Árvore do Porto sendo Professor Catedrático convidado do
Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
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gerada pelo Congresso302. Pedro Vieira de Almeida assume uma posição
menos optimista, quanto aos resultados alcançados pelo Congresso,
considerando ter havido uma interpretação exageradamente glorificada de um
evento que pecou por ser tardio, acusando este de permanecer no “domínio
nebuloso de uma enredada mitologia” que enquadra a história da arquitectura
moderna no nosso país.
A partir da leitura das teses, Pedro Vieira de Almeida (1986, p. 141)
afirma que: “Frequentemente adopta-se nas teses um estilo sacudido, seriação
de princípios retirados de maneira apressada e excessivamente da obras de Le
Corbusier, apresentados com duvidosa articulação lógica, a que em
contrapartida, se procura dar capacidade de impacto para levar à compreensão
da única arquitectura que pode servir as necessidades actuais, necessidades
aliás

muito

superficialmente

equacionadas”,

e

continua

“Na

leitura

genericamente feita daquela arquitectura única, ela sofre de interpretação
redutora, marcada por um positivismo técnico, um pouco primário (…)”.
Depreende-se desta leitura, que não houve uma união em defesa da
arquitectura moderna, mas sim uma demonstração pouco desenvolvida de
alguns princípios tanto da Carta de Atenas como de Le Corbusier, por parte de
alguns oradores. A rotura com o poder político, por parte de muitos arquitectos
é vista como ambígua porque o Estado era o principal cliente e portanto a
atitude de resistência ideológica, a existir, configurou-se pouco estruturada.

Por fim, Pedro Vieira de Almeida, comprova que a questão do
“portuguesismo” na arquitectura embora presente em muitas teses, foi pouco
discutido, denunciando a demasiada obsessão na sua recusa sem contudo
discutir as legítimas preocupações nacionais. Mais uma vez a situação
302

A título de exemplo refira-se que Manuel Tainha, a par de Nuno Teotónio Pereira e Hestnes
Ferreira, tem uma profícua e vasta obra construída, ao contrário de Nuno Portas e Pedro Vieira
de Almeida e que na sua percepção da arquitectura, esta passa, por um entendimento entre o
erudito e o vernáculo, através da sobreposição que faz de elementos de ambos os campos do
saber na resolução de situações concretas. Se o inicio da sua carreira define os pressupostos
da arquitectura moderna presentes na sua obra, a sua participação no Inquérito à Arquitectura
Popular confirma as influências do lugar sentida sobretudo no projecto da Pousada de Santa
Bárbara, Oliveira do Hospital em 1955-1958. Nesta obra, o código moderno não nega uma
identidade ligada ao lugar, que se manifesta na morfologia da construção pela sua
implantação, recorrendo à paisagem envolvente e nos materiais empregues utilizando as
texturas e tonalidades comuns na arquitectura popular da região em que se insere.
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geracional é trazida ao contexto ilustrativo, sendo “culpada” pelo autor quando
afirma que a defesa consciente de uma teoria da arquitectura e de uma
ideologia política ficou aquém do exigível. Por este facto elogia a solicitação de
alguns conferencistas, pela necessidade da introdução no curso de arquitectura
da disciplina ligada à teoria.
A leitura dos restantes críticos assume uma posição situada entre a
tendência menos optimista de Pedro Vieira de Almeida e algumas conclusões
de José Augusto França.
Carlos Duarte (1982, p. 12), no catálogo da exposição “Tendências da
arquitectura portuguesa” no texto “A arquitectura portuguesa - dos anos trinta à
modernidade” quando afirma que “o Congresso de 1948 constitui a vitória dos
ideais racionalistas sobre a geração anterior, cúmplice do Estado Novo e
acusada

de

academismo

(…)”,

explicita

uma

valoração

positiva

do

acontecimento e afirma que a partir daqui nada seria como antes.

Nuno Portas, apresenta como virtude, a imagem de unidade em dois
pontos importantes, o primeiro é a recusa do “portuguesismo”, pelos
arquitectos mais jovens e o segundo é a chamada de atenção para o problema
da habitação, que só através da arquitectura e do urbanismo modernos, se
conseguiriam as soluções para a sua resolução.

Quanto ao primeiro, este

autor ainda refere que a atitude dos mais jovens é mais uma luta contra “a
casa portuguesa” do que propriamente contra o regime.
Apesar de fazer um balanço tardio, Manuel Tainha, que, tal como Nuno
Teotónio Pereira, esteve presente no Congresso ainda como estudante, afirma
a importância deste, por representar uma referência histórica, por ter sido um
momento privilegiado, heróico, em que uma parte significativa da classe
profissional adquire consciência do seu papel na sociedade.
No Congresso estiveram bem presentes as questões políticas. Ali se
reclama uma ideia de liberdade, e, é proclamada uma vocação moderna
através da relevância dada à Carta de Atenas, apesar de tardia.
As análises de José Augusto França e Pedro Vieira de Almeida, embora
configurem orientações opostas, revelam, quanto a nós, pela sua objectividade
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os aspectos mais importantes do Congresso, embora
as teses de outros críticos devam também ser
levadas em conta.
O Congresso assume a sua importância, não
só pelos factos acima enunciados, mas também por
este

ter

sido

o

início

de

um

conjunto

de

acontecimentos que vieram mudar de uma vez por
Imagem 112

todas o panorama da arquitectura portuguesa.
Um dos acontecimentos a assinalar foi a
realização em Lisboa do III Congresso Internacional
da UIA, em 1953 (Imagem 112)303, com o tema “A
arquitectura

na

encruzilhada

de

caminhos”,

irá

Cartaz alusivo ao III
Congresso
Internacional da UIA,
em 1953
Fonte: Ordem dos
Arquitectos

influenciar a reacção crítica ao Congresso de 1948,
marcando o início da consciência revisionista. A presença massiva dos
arquitectos portugueses, determina uma participação activa durante os
debates, que proporciona um conhecimento directo das experiências de outros
quadrantes e dos seus autores em especial um primeiro contacto directo com
os arquitectos dos outros países, prolongando o discurso interno iniciado em
1948, estando bem patente nas teses de Arménio Losa304 e de João
Andresen305, que apresentam comunicações no tema Habitat, denunciando as
condições de habitação de largos estratos da população de Lisboa e do Porto,

303

O III Congresso da UIA- União Internacional dos Arquitectos, criada em Lausanne em 1948,
irá discutir e debater um conjunto de temas que então ocupam os arquitectos no plano
internacional, e que de um modo geral se prendem ainda com os problemas da reconstrução
gerados pela Segunda Guerra, com a continuidade e a aplicação de ideias elaboradas antes
do conflito. Assim os temas do Congresso são: A formação dos arquitectos; A ética
profissional; o grau e a natureza da colaboração entre arquitectos e engenheiros e artistas
plásticos; o urbanismo e o urbanista; o habitat; as construções escolares; a industrialização da
construção.
304

Na sua comunicação Arménio Losa questiona o alcance da habitação mínima, referindo a
necessidade de um planeamento que tenha em conta os prolongamentos da habitação e a
importância questionar os utentes tendo em conta as suas necessidades, para poder responder
com diversas tipos de habitação e as suas possibilidades de evolução. Muitas das teses de
Losa viriam a estar consagradas nas conclusões do Congresso.
305

A tese de Andresen “Necessidades de uma família: o alojamento”, foi acompanhada de
quadros ilustrativos de um inquérito com três exemplos na cidade do Porto.
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a ausência de uma Política de Habitação da parte do Estado e reclamam a
habitação como um direito.
As investigações feitas em Itália para a INA-house306, e a exposição
feita durante o Congresso, esta paralela à exposição de obras de arquitectura
moderna sul-americana e sobretudo brasileira, vieram a ter forte influência nos
anos que se seguiram, sobretudo em Lisboa.
Depois da Segunda Guerra Mundial, as mudanças provocadas pela
abertura de Portugal ao exterior, sobretudo, devido às ajudas internacionais em
que o “Plano Marshall”307 assume grande importância, pondo tréguas ao
isolamento da política de Salazar. Se esta abertura, veio consolidar a adesão
por parte dos arquitectos portugueses ao Estilo Internacional no justo momento
em que as fronteiras delineadas por Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson
se abrem para um pluralismo de expressões que apagam as normas claras que
definiam as suas características compositivas, veio também trazer o início do
revisionismo.
A partir deste Congresso, Keil do Amaral308 e um grupo de arquitectos,
entre os quais Ignácio Peres Fernandes, Dário Vieira (?-?) e João Simões,
ganham as eleições para os corpos directivos do SNA e a partir daí, além de
um novo posicionamento da organização profissional, são lançadas as bases
para a realização do estudo da arquitectura regional portuguesa, ainda sob a
influência do Congresso o que deu origem ao “Inquérito à Arquitectura Regional

306

Plano de acção em toda a Itália no período imediato ao pós-guerra, que consistiu em fazer
habitação social, com os fundos geridos por uma organização especial. O projecto gerido pela
INA-Casa queria ajudar, além da revitalização da construção, a absorção de um considerável
número de desempregados e a construção de habitação para famílias de baixa renda. Muitos
descreveram o discurso como inspirado pela teoria económica de Keynes , tomando como
modelo de referência a " Inglaterra do Plano Beveridge.
307

O envolvimento de Portugal no plano americano de reconstrução da Europa do pós-guerra,
para além das repercussões que registou e do significado que alcançou, quer a nível externo,
no que se refere ao posicionamento de Portugal no mundo do pós-guerra, quer ao nível da vida
política e económica nacional, representou uma pequena mas significativa alteração da vida
portuguesa.
308

Keil do Amaral viria a ser afastado da direcção do SNA pelo do Secretário de Estado das
Corporações.
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Portuguesa”309, obra de suma importância para as gerações de arquitectos que
se seguiram ao Congresso.
Embora Nuno Portas em A evolução da Arquitectura Moderna em
Portugal, refira que este inquérito, tenha sido planeado de forma ambígua, por
agradar os dois lados da controvérsia: por um lado o Governo que viria apoiar
financeiramente este estudo, na expectativa que este viesse a fomentar o
“aportuguesamento da arquitectura”; por outro lado, um vasto número de
profissionais, por verem que seria através deste levantamento que se iria
comprovar a inexistência de um estilo português único. Esta recolha de facto,
foi o meio para “sepultar” de vez o mito da “casa portuguesa”, da geração
nacionalista e procurar nas diversas e novas características da arquitectura
popular uma consonância com a modernidade.
Esta recolha pontua-se pela adição de um novo elemento ao
racionalismo do Movimento Moderno que se concretiza num “esquematismo”
estandardizado pouco sensível à cultura e idiossincrasia do local para onde os
projectos são desenvolvidos. Este novo elemento caracteriza-se pela
contextualização da obra no seu meio, tendo em conta a cultura, os hábitos, as
tecnologias e os materiais que fazem e organizam a envolvente, além de
representar para os arquitectos o ponto final de alguns dos dogmas
nacionalistas defendidos durante anos pelo Regime. Este viria também a ser
um meio e o consequentemente anunciar, das divergências no que diz respeito
ao que deveria constituir a relação entre a tradição e a modernidade e a
arquitectura portuguesa, que segundo muitos críticos, se encontrava dividida
entre a modernidade e a estética oficial. A realização do Inquérito à
Arquitectura Regional Portuguesa. Mais do que tudo, anuncia uma estreita
relação, entre modernidade e a tradição.
Em termos objectivos, este encontro reflecte um contexto, que alheandoo das questões apaixonantes afectas à sua permeável mitificação, ao que não
é alheio o momento politico que o país atravessava, proporcionou uma

309

Iniciado em 1955, Este trabalho, fruto de uma intensa pesquisa de dois anos por parte dos
18 arquitectos que foram envolvidos no projecto, tinha como objectivo conciliar a modernidade
com a tradição rural através de um estudo aprofundado de diversos aglomerados, numa
perspectiva morfológica e antropológica.
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exposição variadíssima de problemas que nunca haviam sido debatidos, e deu
origem a uma acção cultural e crítica, de fundamentação claramente política,
por uma nova arquitectura suportada pelos princípios do Movimento Moderno,
nos seus aspectos emblemáticos e transformadores, centrada sobretudo nas
cidades de Lisboa e Porto, dando origem a um grupo de arquitectos

que

pretendem e procuram uma reorganização dos métodos projectuais, em
oposição à sempre persistente e influente, pretensão formal dos academismos.
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2.7.A ODAM como elemento de mudança

O breve período de
abertura

política,

surgida

após o final da 2ª Guerra deu
origem

a

uma

conjuntura,
vários

que

sectores

nova

abrangeu
da

vida

portuguesa o que irá permitir
aos

grupos

intelectuais,

culturais
de

e

alguma

forma, a criação de uma
oposição

em

diversos

sectores da vida do país.
Perante um quadro de crise
económica e social, exigia-se
uma nova realidade para o
Imagem 113

país, onde se inclui a prática
arquitectónica.

Este

facto

Fotografia do Grupo ODAM -Organização Dos Arquitectos
Modernos– Fotografia do grupo na inauguração da
exposição no Ateneu Comercial do Porto, 1951

promoveu o debate em torno
da disciplina, fazendo com
que este se prolongasse
além

do

processo

ideológico.
Neste contexto, surge

1-Adalberto Dias, 2-Rui Pimentel, 3-João Henrique
Andresen, 4-Mário Bonito, 5-Fernando Lanhas, 6-Alfredo
Viana de Lima, 7-José Carlos Loureiro, 8-Luis Amaral, 9Fernandes Amorim, 10-Carlos Lameiro, 11-João Tinoco,
12-Luis Oliveira Martins, 13-Guilherme Corte-Real, 14Cassiano Barbosa, 15-António Corte-Real, 16-Arménio
Losa, 17-Director do Ateneu Comercial Porto, 18-António
Veloso, 19-Eugénio Alves de Sousa
Fonte: Ordem dos Arquitectos

um debate de renovação a
favor da reconquista das
liberdades de expressão no qual os arquitectos estavam incluídos. Assim
sendo, duas organizações surgem no contexto desse debate, uma em 1946 em
Lisboa, o ICAT - Iniciativas Culturais, Arte e Técnica, outra em 1947 no Porto,
em torno do grupo ODAM -Organização dos Arquitectos Modernos (Imagem
113).
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O ICAT, mais ligado à
renovação dos conceitos e numa
linha

mais

pluridisciplinar

era

constituído por diversos artistas e
arquitectos juntos na procura de
linhas comuns entre as várias
artes,

orientavam

suas

preocupações para as questões
ideológicas e políticas deixando
as questões disciplinares para
segundo plano.
Ao

iniciar-se

um

intercâmbio entre arquitectos de
Lisboa e Porto310, Estes dois
grupos virão a ter um papel
importante

e

panorama

da

decisivo

no

arquitectura

nacional, e foi decisivo para o
resultado do 1º Congresso dos

Imagem 114

111), com a tomada de posição

Casa Honório de Lima
Porto -1939
Arqto. Viana de Lima
Vista geral

sobretudo na ruptura destes com

Imagem 115

a tendência nacionalista.

um conjunto de 36 arquitectos

Casa Honório de Lima
Porto -1939
Arqto. Viana de Lima
Planta do piso térreo

ligados à EBAP- Escola de Belas

Fonte; (Secca e Almeida, 1996)

Arquitectos em 1948 (Imagem

Será a ODAM, a partir de

Artes do Porto, que se forma
como grupo associado, ao qual também se juntaram alunos da mesma escola
num espírito associativo, constituirá um momento de viragem na arquitectura

310

Este encontro que juntou 50 profissionais realizou-se em Agosto de 1947 com a visita dos
arquitectos de Lisboa ao Porto, para ver a arquitectura moderna produzida por elementos do
recém-formado grupo visita que veio a ser publicada na revista Arquitectura.
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que se produzia em Portugal. Serão estes a estabelecer uma arquitectura
ajustada às condições históricas da sua época, contrapondo a estética vigente.
A sua constituição como grupo passa por juntar três gerações
sucessivas entre arquitectos e estudantes de arquitectura, em que a primeira
geração frequentou a escola entre 1935-40, a segunda entre 1940-45 e a
terceira entre 1945-50.
Contextualizando

o

percurso

destas

gerações,

verifica-se

que

a

primeira

é

formada por arquitectos
inseridos no mercado de
trabalho cuja formação
escolar

provinha

do

ensino tradicional regido
pela gramática Beaux

Imagem 116

Arts, o que se repercute

Cinema Batalha
Porto-1942
Arqto. Artur de Andrade

numa forma de projectar

Fonte: Luís Manuel Pereira

baseada nas regras de
composição ecléctica e na arte de bem construir. Apesar do peso desta
formação, estes seriam os primeiros a preconizarem a divulgação e a defesa
dos ideais do Movimento Moderno, em Portugal.
A segunda geração, será reflexo da presença de Carlos Ramos na
EBAP, e que apesar da sua recente formação, muitos desenvolviam a
actividade profissional normalmente sem o CODA- Concurso para a Obtenção
do Diploma de Arquitecto311.

311

O Diploma era adquirido apenas após a realização da primeira obra
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A

terceira

consequência
trabalho

e

das

geração

é

resultado

do

duas

gerações

anteriores tanto a nível académico
como

profissional,

constituída

por

sendo

alunos

que

frequentam a escola nos finais dos
anos quarenta, cuja adesão ao
Movimento Moderno foi facilitado
tendo em conta o trabalho anterior
e a abertura do regime que se fez
sentir após o fim da Segunda
Guerra.

O

entendimento

da

modernidade na arquitectura que
começava a aparecer na cidade
do Porto em meados dos anos
quarenta,

a

qual

surpreendente

se

de

forma

manifestou

como revelação para a própria
classe, como confirma a visita dos
arquitectos de Lisboa às obras do
Porto, e publicada na revista
Arquitectura n.º 19 com o título
Inesperada lição de arquitectura
contemporânea. Conforme refere
o

artigo

Imagem 117
Edifício da Carvalhosa (Edifício DKW)
Porto- 1945
Vista lateral
Arqtos. Arménio Losa e Cassiano Barbosa

“(…)

Realmente

só

Imagem 118

de

costas”

se

Edifício da Carvalhosa (Edifício DKW)
Porto- 1945
Vista frontal
Arqtos. Arménio Losa e Cassiano Barbosa

“vivendo
compreende

que

possa

ser

“inesperado” o conhecimento das

Fonte: Luís Manuel Pereira

obras de oficiais do mesmo ofício,
que trabalham num mesmo país (…) Dos três dias que durou a viagem, dois
foram quase integralmente preenchidos com a visita a edifícios do mais diverso
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carácter e volume, mas de idêntico interesse, não só no Porto como em Póvoa
do Varzim, Fão, Esposende e Viana do Castelo. (...”)312, objectiva um conjunto
de afinidades culturais e arquitectónicas comuns de um grupo relativamente
grande que para além da comum oposição às normas arquitectónicas impostas
pelo regime, será o seu posicionamento moderno na arquitectura que conforma
como premissa comum entre os seus elementos, embora, se constate uma
heterogeneidade entre os seus membros que vão desde a questão geracional,
aos ideais políticos, das diferenças sociais, até às experiências profissionais e
consequente qualidade de produção arquitectónica. A esta comunhão não
estará alheio o facto de que a sua produção assente numa aprendizagem
disciplinar,

baseada

em

estruturas

de

atelier,

combinada

com

as

especificidades da EBAP na sua formação académica. O perfil das duas únicas
escolas existentes no país, EBAL em Lisboa e EBAP no Porto, e claramente
diferente, em que a primeira, por proximidade, é controlada pelo poder central e
responde aos objectivos oficiais e a segunda desde algum tempo, vinha
fomentando através de alunos e professores um debate disciplinar,
contestando os métodos de ensino administrado cuja referência Beaux-Arts era
comum nas duas escolas. Este debate que começa no início da Segunda
Guerra e através dele fomentar uma visibilidade pública para a prática
profissional, na cidade do Porto. O ingresso de Carlos Ramos que desde o
inicio fomentou e incentivou pedagogicamente a aceitação de outras formas de
arquitectura, em que o culto da Bauhaus (Imagem 81) de Walter Gropius era o
expoente, ao contrário de Rogério de Azevedo que como director da Escola
estava dentro dos parâmetros oficiais, veio promover um clima de abertura
dando assim origem a essas reivindicações. Outros profissionais como
Arménio Losa313 e David Moreira terão um papel importante na formação das
novas gerações incutindo-lhes a importância dos novos ideais.
312

In, Arquitectura, n.º 19, p. 5.

313

Em 1945, por proposta de Carlos Ramos foi convidado a integrar o corpo docente desta
Escola, para leccionar a cadeira de Urbanismo do Curso de Arquitectura. Apesar de ter tomado
posse do lugar, a sua integração foi inviabilizada pela polícia política.
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A importância deste grupo, será um elemento de suporte importante na
arquitectura portuguesa, pela problemática da contextualização do seu legado,
enquanto, manifesto, pelas ideias e pelo trabalho individual dos seus elementos
e que através das consequências dai resultantes definiram caminhos para a
arquitectura portuguesa, desde a década de cinquenta até aos dias de hoje.
A sigla já pressupõe uma dupla leitura na sua identificação com o
moderno, podendo ser Organização dos Arquitectos Modernos ou Organização
em Defesa de uma Arquitectura Moderna. Esta identificação sentida pelos
elementos do grupo procura no reconhecimento das figuras mais relevantes do
movimento, sobretudo através de Le Corbusier, os princípios que irão orientar a
sua prática profissional.
Estes arquitectos têm como inspiração inicial, a linguagem austera,
despojada e igualitária das experiências racionalistas da Europa central dos
anos vinte e trinta, com destaque para as propostas colectivas das vanguardas
modernas, sendo estas, o oposto ao conservadorismo do regime, por meio do
seu carácter democratizante e progressista.
Estes propósitos logo apresentados num dos seus primeiros manifestos,
onde se pode ler: “A Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) tem
como objectivo divulgar os princípios em que deve assentar a arquitectura
Moderna, procurando afirmar através da própria obra dos seus componentes,
como deve ser formada a consciência profissional e como criar o necessário
entendimento entre os arquitectos e os demais técnicos e artistas (...)”314
A partir deste princípios o grupo definiu-se como herdeiros dos valores
essenciais que organizam toda uma actividade cujo valor estético assume uma
posição de valência universal da vanguarda arquitectónica.
É o agudizar do confronto entre a consciência da modernidade e a
realidade da arquitectura portuguesa, vista como sinónimo de estagnação, o
momento de viragem, no ano de formação do grupo. Ou seja, o empenho
destes arquitectos em estabelecer uma arquitectura consequente dos
ensinamentos que refelectem as condições da realidade social, humana e
314

Estes textos foram compilados por Cassiano Barbosa para o livro ODAM: Organização dos
Arquitectos Modernos 1947-1952.
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histórica da sua época, contrapondo-se à estética vigente. Esta posições
exigem o estabelecimento de um consenso entre todos os membros, visto que
no contexto em que elas são tomadas assumem um carácter de perigoso.
Na leitura que se faz dos escritos do grupo, denota-se que as novas
soluções propostas irão tirar partido de todos os recursos da época, que irão
confluir na prática profissional, conforme se virá a confirmar nas obras
resultantes da produção projectual. O recurso ao aproveitamento das técnicas
e do conhecimento científico fundados no contexto europeu do início do século
XX e decorrentes da era industrial, serão um meio de acção, que passa pela
rectificação por meio de correcção dos erros havidos na primeira fase do
modernismo em Portugal, obrigando a uma actualização, tendo em conta que
duas décadas haviam passado e desse modo, uma reflexão em vários âmbitos
havia sido feita. Adaptar a arquitectura às reais necessidades das pessoas era
essencial.
Dessa maneira surge uma proposta com atitude de abertura
democrática, sem preconceitos, que se pretende útil e disponível a todos e que
se estabelece como processo de ruptura com a visão impositiva e fechada da
arquitectura nacionalista do regime, traduzida pelo carácter imagético e
iconográfico de estilos passados ou regionalistas.
O princípio de que a arquitectura não é privilégio de uma elite, explicita
uma nova consciência social quando determina que a arquitectura é para
todos, originando um conceito inovador. Caberá ao arquitecto ser protagonista
deste conceito que vai desempenhar importante papel na estrutura
civilizacional. O direito de todos à arquitectura foi uma questão importante e
estruturante do pensamento do Movimento Moderno, justificando a adopção
das novas técnicas e materiais com o objectivo de economia e rapidez,
elementos necessários à resolução desta questão.
Perante a realidade deste conceito, o discurso arquitectónico destes
arquitectos assume um salto qualitativo.
A apologia às novas técnicas de construção onde se inclui a pré
fabricação e os processos construtivos derivados da utilização dos novos
materiais, como o betão armado, o ferro e o vidro), estão presentes nos textos
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produzidos, assimilados como manifestos dada a importância que eles viriam a
ter como cartilha por conter as ideias, as teorias e os métodos a seguir.
A era maquinista315 tinha trazido novos recursos e consequentemente a
utilização destes deveria vincular uma actualização da arquitectura, gerando
uma revolução estética para resolver os problemas urbanos e habitacionais do
país.
Mas o significado da arquitectura moderna para o grupo, não seria
apenas o recurso à utilização dos novos materiais e técnicas à disposição mas
sim mais um meio para as possibilidades criadoras que apuram a descoberta
de uma nova estética que representaria os fundamentos do espírito de uma
nova época. Sendo assim, reivindicar a modernidade na arquitectura, não é
apenas reivindicar os materiais em que o betão, o ferro e o vidro em oposição à
cantaria e à telha, mas sim um acto de liberdade contra o estilo dominante.
A arquitectura moderna constitui-se como baluarte da liberdade de
criação inerente à prática disciplinar e será entendida como um necessário
processo social progressista, numa atitude de clara consciência social,
revestindo-se assim uma proposta de carácter político em oposição à ideologia
do Estado Novo.
Apesar da contestação à pretensão oficial de impor regras ao exercício
profissional, o grupo estava interessado essencialmente na renovação da teoria
e prática disciplinar. A reflexão teórica acompanharia uma prática na procura
de identificação dos parâmetros de análise que definem a ideia de
modernidade e os seus fundamentos estéticos.
Será através da adesão aos ideais preconizados pelo Movimento
Moderno que os arquitectos do Porto, revelando uma consciência profissional
se posicionam como interventores sociais pela democratização da cultura
arquitectónica, assentando que a ideia de progresso a nível social, técnico e
cientifico estava relacionado com a garantia de um futuro melhor.
É este caminho, o responsável da emergência de uma estética que
aposta na reabilitação artística da arquitectura pela validade do novo,
objectivamente diferenciado da imagética que vigora no panorama da
315

Termo usado nos muitos escritos do grupo.
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profissão, mesmo que este assente num suposto regresso aos primeiros anos
das vanguardas modernas.
A ruptura consciente com os modelos nacionalistas, definiram para estes
profissionais, formas de aproximação e interpretação do moderno assente num
conjunto de ideais objectos de transformação e democratização social.
Serão as difíceis condições de liberdade no exercício da actividade
profissional quer liberal, quer escolar, responsáveis por surgir uma consciência
colectiva e cria as condições para o aparecimento da ODAM, como grupo
combativo e em muitos aspectos radical nos seus propósitos teóricos e
práticos.
Será o Congresso de 1948 com incisivas intervenções a primeira
manifestação

pública

da

produção

teórica

e

projectual

do

grupo,

complementada em Junho 1951 com a Exposição no Ateneu Comercial do
Porto, onde são apresentados variadíssimos projectos da década de quarenta
e do inicio da década de cinquenta, que reflectem a atitude perante a
encomenda. Tanto a produção teórica como a produção projectual caminham a
par reflectindo uma dinâmica a par com o seu tempo, embora na Exposição do
Ateneu os projectos apresentados que vão desde blocos residenciais,
passando por fábricas, piscinas e pavilhões, reflictam mais a problemática do
edifício individualmente em detrimento do território, o que contrasta com a
produção teórica. Prevalece assim, o carácter do objecto da arquitectura pela
tipologia de encomenda em que se destaca o edifico privado, sobre o carácter
da estrutura urbana, aqui vista como responsável e definidora da nova imagem
da cidade. Esta situação justifica-se pela escassez de encomenda pública de
obras de grandes conjuntos edificados ou de Planos que fizessem a
metamorfose mesmo que pontual, nesta cidade, ao contrário do que
aconteceria em Lisboa.
Deste modo, as maiores inovações na prática do grupo, objectivam-se
no domínio da habitação, quer ao nível dos programas quer através da sua
conceptualização espacial. Assim, os princípios compositivos do ODAM
referenciam-se e consolidam-se nos estudos das vanguardas modernas
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sobretudo dos anos vinte, em que se desenvolvem a teoria funcionalista em
resposta ao estudo do “habitat”.
A proposição de novos princípios compositivos pelo dinamismo, pelas
assimetrias, pelos contrastes entre luz e sombra, definem umanova narrativa,
reflexo de uma nova consciência arquitectónica, contrariando o estatismo da
formação académica.
Este novo processo de compor está assente na procura de um conjunto
de factores que vão desde a racionalização, à ordem, à universalidade e à
abstracção, elementos que concebem espaços e volumes assentes nos
princípios compositivos modernos, aliados a uma preocupação especial pela
sua concretização enquanto matéria, essencial ao confronto com a prática
profissional específica do país.
Independentemente da sua formação e de uma prática profissional, no
espírito formativo da ODAM (Imagem 113) verifica-se um dado essencial,
construir uma arquitectura mais cultural, mais integrada política e socialmente e
pelo que apostarão numa nova consciência em que o moderno não é apenas
um estilo, mas sim um novo modo de actuação e concepção e que
corresponderá às novas necessidades, com consequências na metodologia
projectual e no entendimento da articulação entre expressão e representação
com consequência nos aspectos ontológicos da profissão, que resultarão num
padrão de diferença.
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CASOS DE ESTUDO
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PARTE III
CASOS DE ESTUDO

3.1 Os protagonistas

3.1.1. Pardal Monteiro

Do extenso número de obras produzidas pelo MOPC no período de
actuação política de Duarte Pacheco, um restrito número de arquitectos
assume um destacado protagonismo, em programas específicos. Dos projectos
arquitectónicos de Raul Rodrigues Lima (1909-1979)316 no domínio da Justiça,
às estações de CTT projectadas por Adelino Nunes (Imagem 62 e Imagem 63);
dos grandes equipamentos projectados por Pardal Monteiro, Cristino da Silva,
Carlos Ramos, Jorge Segurado ou Cottinelli Telmo, aos Monumentos
supervisionados por Baltazar de Castro, dos espaços verdes projectados por
Keil do Amaral às Pousadas de Rogério de Azevedo (Imagem 103) e Miguel
Jacobetty Rosa (Imagem 104), este grupo proporcionou uma pluralidade de
opiniões, experiências e saberes à complexidade das obras, prevalecendo
contudo a inteligência instrumental com que Duarte Pacheco soube liderar uma
equipa de “egos”plural mas sobretudo eficaz. Desse grupo, Pardal Monteiro e
Cottinelli Telmo, virão a ter uma posição de destaque, sendo os arquitectos de
confiança de Duarte Pacheco e António Ferro e consequentemente do sistema.
Além da importância do seu trabalho e das funções que desempenhavam em
conjunto com a actividade liberal, os cargos que desempenharam no SNA foi
determinante para esse facto.
O caso de Pardal Monteiro foi contudo especial. Embora tenha
coincidido com Duarte Pacheco no Instituto Superior Técnico (Imagens 72, 73 e
74) durante 7 anos, o primeiro como docente317 desde 1920 e o segundo como
aluno, de 1917 a 1923, ingressando como docente em 1925 e nomeado como
316

Autor do Cine-teatro Cinearte, faz um percurso na arquitectura portuguesa enquadrado no
estilo definido pelo Estado Novo.
317

Porfírio Pardal Monteiro foi o primeiro assistente da disciplina de Desenho Arquitectónico,
cuja regência era de Álvaro Machado.
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Director em 1927, a relação dos dois é iniciada no ano de 1928, quando da
inauguração da Estação do Cais do Sodré, projecto de Pardal Monteiro onde
estava presente Duarte Pacheco como representante governamental, por
desempenhar o cargo de Ministro da Instrução Pública. A confiança política que
Pardal Monteiro transmitia a Duarte Pacheco foi suficiente para o incumbir de
projectar as novas instalações do IST, de que se falará mais adiante.

Pardal Monteiro, a partir do conhecimento de que dispunha sobre os
movimentos internacionais, ao concretizar um conjunto memorável de edifícios,
sobretudo em Lisboa, contribui de forma objectiva para a renovação da
arquitectura em Portugal. Uma produção activa a nível de projecto e um
percurso enquanto professor durante três décadas, dos anos vinte ao final dos
anos quarenta, fizeram dele, um dos arquitectos mais profícuos da geração
modernista. Sobre a sua actividade, destaca-se a forma como organiza e
racionaliza conceitos e princípios na forma de pensar e entender a arquitectura.
A sua vasta produção escrita, através das memórias descritivas que foram
publicadas, as suas conferências, as comunicações em congressos e os
testemunhos das suas aulas, são elementos prováveis desse exercício.
O

seu

percurso,

no

período

deste

estudo,

envolvendo

fundamentalmente a actividade construtiva, está constituído por um conjunto de
obras marcantes na arquitectura portuguesa, sendo as mais notáveis, o
Instituto Superior Técnico, a estação do Cais do Sodré, as instalações da Ford
Lusitana, a igreja de Nª Sª de Fátima, a sede do Diário de Notícias, as gares
marítimas da Rocha de Conde de Óbidos e de Alcântara. Embora o urbanismo
não tivesse sido uma área da sua actividade profissional, não deixou de ser
motivo de reflexão, como se analisará mais adiante.
Este conjunto de obras, construído ao longo destes vinte anos, assume
um carácter comum, evidenciando a sua solidez e sobriedade inscritas
precisamente na tradição clássica cujos conceitos recorrem ao Classicismo
Estrutural francês, de arquitectos como Auguste Perret, François Le Couer
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(1872-1934)318

e Anatole Baudout (1834-1915)319e Henri Sauvage (1873-

1932), mas também Michel Roux-Spitz (1888-1957) ou Henry Bacon (18821946). Estes têm em comum a promoção e utilização do betão armado e novas
técnicas de construção com um desenho despojado, sobressaindo a expressão
da estrutura e a clareza formal, elementos reflectidos em objectos
monumentais, articulando assim os fundamentos de uma expressão inédita.
Mas se o Classicismo Estrutural francês, centrado sobretudo em Auguste
Perret, foi um dos elementos preponderantes na sua obra, será Piacentini320,
através da influência ideológica, sobretudo nos fundamentos do seu
neoclassicismo simplificado marcadamente eclético, que para além de definir
um estilo próprio, busca a monumentalidade típica das tendências estéticas da
época, quem marcará definitivamente o percurso de Porfírio Pardal Monteiro,
salvaguardando as devidas distâncias pelo contexto português.
Os contactos internacionais permitiram-lhe o acesso a informação
privilegiada,

numa

época

de

dificuldades

informativas

e

culturais,

manifestando-se este facto na sua obra.
Não resta dúvida de que o seu percurso apresenta influências de
diversa ordem, desde com quem colaborou ou com quem se relacionou e do
conhecimento que foi adquirindo através das viagens ao estrangeiro e dos
contactos com arquitectos dos países visitados. Porfírio Pardal Monteiro
realizou diversas viagens de estudo, relacionadas sobretudo com encomendas
oficiais. Em 1928, para a realização do projecto do Instituto Superior Técnico
318

Arquitecto francês, formado pela École Centrale Paris, formando equipa com Baudot,
adoptam o betão armado, concretizando as suas obras com formas despojadas, livres do
historicismo. A partir de 1906, trabalha para os Correios e Telégrafos franceses, onde constrói
o edifício de Martignac em 1906, com a particularidade da cobertura ser em terraço
escalonado, organizada em áreas de repouso e uma creche. Em 1912 projecta a central
telefónica de Bèrgere e uma moradia unifamliar na Normandia, cuja figuração das fachadas é
concretizada em blocos de betão armado.
319

Arquitecto francês, aluno de Viollet-le-Duc, foi o autor do projecto para a Igreja de St-Jean
du Montmartre em Paris, construída de 1894 a 1902, na qual Baudot utilizado betão armado e
tijolo, propondo uma arquitectura racional, na qual a estrutura teria expressão. Foi um dos
pioneiros da construção em betão armado.
320

Marcello Piacentini, viria a ter uma influência na produção portuguesa, sobretudo pela
relação que teve com Portugal no âmbito do Plano Geral de Urbanização do Porto nos finais
da década de 30
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(Imagens 72, 73 e 74) viajara pela Europa, em 1935, por causa das gares
marítimas que se encontrava a projectar para a capital, foi visitar as similares
de Génova, Nápoles, Trieste em Itália e Rochelle Pallicem em França, e, ainda
neste ano, como representante do Governo Português no XIII Congresso
Internacional dos Arquitectos em Roma, e em 1937, e com Duarte Pacheco
visitará as cidades de Paris e Roma para estudar as cidades universitárias,
destas cidades.
Refira-se que era prática, a partir dos anos vinte, na elaboração de um
projecto para um programa importante a realização de uma visita de estudo 321
levada a cabo pelos arquitectos e outros técnicos responsáveis pelo projecto.
Essa situação foi repetida durante o Estado Novo em muitas situações
idênticas o que aponta para o que se assemelha a uma tradição metodológica
face à importância e complexidade de alguns programas.
Pardal Monteiro viria a viajar muito, por gosto pessoal e por necessidade
de permanente actualização face à constante produção artística europeia.
Estas viagens, muitas em missões oficiais de estudo, outras por bolsas de
estudo e participação em congressos, foram na condição de professor de
desenho no IST e como técnico da CGD.

Na Estação de Cais do Sodré de 1928 (Imagem 16), uma das sua
primeiras obras, a sua colaboração com o arquitecto Ventura Terra, por
exemplo, marcou o período inicial da sua obra profissional, sobretudo quando
da influência da gramática da Arte Déco (Imagem 14). A depuração formal
utilizada constituía uma novidade e conduzia a um afastamento da
ornamentação estética, introduzindo assim um novo léxico decorativo
fortemente geometrizado que pontualmente referenciava a Arte Déco (Imagem
14). A ornamentação historicista, mas não o ornamento, seria preterida em
favor de uma articulação volumétrica com recurso ao betão como sistema
construtivo, com um sentido tectónico.
321

Nos despachos ministeriais de Duarte Pacheco é regra comum a autorização de saída de
funcionários para assistência e participação em congressos nacionais e internacionais,
nomeadamente congressos de engenharia versada nas questões de materiais, hidráulica,
portos, estradas, ferro vias e sistemas de comunicação.
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A sua relação com Duarte Pacheco catapulta Pardal Monteiro para um
protagonismo ímpar na primeira etapa das obras públicas. Se analisarmos a
importância e a envergadura das obras de Estado, construídas em Lisboa por
Pardal Monteiro, verifica-se que será ele o protagonista da imagem visível do
regime, quando este procurava a sua afirmação.
O seu percurso passa pela procura de um reconhecimento da
independência da arquitectura assente nos seus verdadeiros objectivos e na
base racional apoiada na técnica embora o princípio da ordem e da harmonia a
que ele recorre na sua obra, demonstre inequivocamente uma conectividade
com a visão vitruviana.
Segundo Pardal Monteiro, quando a arquitectura subordina o espírito da
obra ao luxo da forma e do pormenor, deixa de desempenhar o papel cultural,
ao qual deve estar subordinada. A história era a base do conhecimento para a
arquitectura caminhar de forma autónoma para ser uma disciplina. Por isso a
sua ideia prepositiva reclama que a produção arquitectónica deve estar
orientada pelo conhecimento da experiência das ideias passadas e sobretudo
nas suas múltiplas manifestações em conjunto com o pensamento filosófico e
cultural que as concebeu.
Num artigo que viria a ser publicado na revista Arquitectura, numa
análise reflexiva sobre a prática e a arquitectura, e qualificando a utilidade da
arquitectura, Pardal Monteiro (1950, p. 34) refere: “Interessa antes conhecer
que fins a Arquitectura se propõe atingir. Um é, evidentemente, de ordem útil e
prática; outro é de ordem artística, e enquanto que o primeiro coloca a
Arquitectura nos domínios da técnica, o segundo confere-lhe, no campo do
Espírito, um lugar especial. No entanto, por mais que para muitos ela constitua
uma das mais elevadas expressões da Arte, não podemos emparceirá-la
rigorosamente com a Pintura, a Escultura, a Música ou a Poesia, artes que no
absoluto não visam qualquer interesse.” (…) “A obra de Arquitectura, pelo
contrário, distingue-se das outras artes precisamente por não se compreender
sem uma finalidade útil, que tanto pode ser a habitação, como o templo, a
escola, o teatro ou o cinema, a fábrica, o escritório, o abrigo, em suma, seja
qual for o destino que tiver. (…) Parece, portanto, que não cometerá grande
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erro quem concluir que a Arquitectura, porque visa a um tempo fins úteis e
simultaneamente desinteressados ou de ordem espiritual, vive por um lado dos
recursos da técnica e aproxima-se por outro das finalidades da Pintura, da
Escultura, da Música e da Poesia. É desta dupla qualidade que caracteriza a
Arquitectura de todos os tempos que, por mais que alguns suponham o
contrário, não poderá deixar de se reflectir naquela que se fizer na actualidade,
o que exprime precisamente a extensão das responsabilidades dos seus
realizadores.”
Essa reflexão sobre relação entre as artes e a arquitectura permite
vislumbrar a sua opinião que definia a função de cada uma. Contudo, para se
entender melhor a sua postura perante a produção arquitectónica do período,
há que referenciar e fazer uma análise da publicação de um outro texto de sua
autoria, escrito para uma conferência proferida na Sociedade Nacional de
Belas Artes com o título Espírito Clássico, e que viria a ser publicada no
número 3 da revista Sudoeste em 1935. Neste texto, apresenta, de forma
elucidativa, definições e conceitos onde faz um apelo à teoria, pese embora
denotar-se uma oposição entre a arte e a técnica, assumindo que a apreciação
da arquitectura não é nem visual e nem científica, mas sobretudo filosófica.
No seu ponto de vista, a relação entre as artes e a arquitectura permite
vislumbrar que esta associação constituía um renascimento das práticas do
passado. Para Pardal Monteiro (1935, p. 170), o recurso às artes aplicadas
para a arquitectura teria que ser como “nos bons períodos de cada estilo o
ornamento integrou-se na construção e fez corpo com ela. O seu papel era o
de valorizar as massas ou os elementos dum edifício, e quando o ornamento
era inteligentemente compreendido, constituía riqueza duma época”, e conclui
(1935, p.171) que “o progresso da Arquitectura irá conduzir ao de todas as
outras artes subsidiárias que na Arquitectura têm intervenção, mas adaptadas
ao seu respectivo lugar e à função que lhes compete”.
Define ainda o que entende por “espírito clássico”, afirmando que este
reside na essência da composição, no racionalismo e na lógica do partido ou
na concordância dos seus elementos e não no resultado das soluções da
antiguidade.
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A procura da harmonia, tantas vezes referida na sua vasta produção
escrita e presente na sua obra, passa pela função do arquitecto como
construtor que deve assumir o seu papel como intérprete de um conjunto de
factores que não se resumem ao acto de executar ornamentações nem de
construir simples estruturas meramente utilitárias e indispensáveis.
O projecto das novas instalações do IST, para além de um projecto
pedagógico e científico, que visava a afirmação do estatuto profissional e social
dos engenheiros, era também um projecto político, no caso, a afirmação de um
projecto político republicano.
A opção, para Duarte Pacheco, seria Pardal Monteiro ou um arquitecto
estrangeiro, optando por Pardal Monteiro pela confiança que este lhe dava.
Quando aceitou a encomenda do projecto das novas instalações do IST,
apesar de jovem, já tinha uma obra sólida e, portanto, experiente. Em 1919,
entrou para os quadros da Caixa Geral de Depósitos, sendo nomeado em
1920, chefe da Secção de Obras e Edifícios projectando os edifícios das
agências de Alcântara, em Lisboa, da Avenida dos Aliados, no Porto e ainda a
agência de Setúbal. E nestas funções, viria a projectar um bairro de casas
económicas para a própria Caixa Geral dos Depósitos, onde aprofundou a sua
capacidade projectual nos programas habitacionais.
Além destes projectos, também projectou prédios de rendimento,
moradias e palacetes, o projecto da Igreja Adventista de Lisboa e, em 1925,
inicia o projecto da Estação de Caminhos de Ferro do Cais do Sodré, o qual
viria a ser o primeiro de muitos equipamentos projectados.
Retomando a obra do IST, Pardal Monteiro (1938, p. 624) afirma que
antes da atribuição deste projecto, “nunca estivera perante um programa tão
vasto e completo para resolver”.
O projecto era vasto e consequentemente complexo e, simultaneamente,
contido nos custos. O que quase tornou a obra inviável.
A complexidade programática do projecto do IST obrigou a um trabalho
conjunto entre o Conselho Escolar do IST, Duarte Pacheco e Pardal Monteiro,
para definir os requisitos funcionais específicos de cada uma das engenharias
ministradas no Instituto. Com a especificidade de cada ramo das engenharias,
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o programa que veio a ser definido implicava a existência de salas de aulas
teóricas, salas de trabalhos práticos, laboratórios, anfiteatros, salas de
professores, salas de assistentes, sala de conferências, biblioteca, museus de
secção e museu de engenharia, salão de festas, dependências da associação
de estudantes, serviços de tipografia, serviços administrativos, piscina, ginásio
e demais dependências desportivas.
A partir da existência de um plano322 para o local, realizado pela Câmara
Municipal de Lisboa, Pardal Monteiro opta pela distribuição das várias
especialidades da engenharia por módulos construtivos, individualizando cada
um dos ramos e porque também se resolvia a questão desfavorável da
topografia do terreno, tendo em conta que esta não era favorável à
concentração de todas as instalações num edifício. Com estes pressupostos e
porque no plano municipal estava prevista a abertura de uma ampla alameda,
Pardal Monteiro trabalhou a organização funcional de cada um destes
pavilhões, com a preocupação de organizar o conjunto, procurando valorizar
claramente a questão urbana. A este propósito, o próprio Monteiro (1938, p.
116) afirmaria “ao iniciar os estudos, não tive qualquer preocupação de chegar
a um determinado resultado plástico. Só depois de resolvidas todas as plantas
e de pensar demoradamente nas possibilidades económicas, comecei a
procurar traduzir essas plantas nos alçados”. Ou seja, o método da
organização por módulos e a especificidade do terreno, levou a organizar,
como ele próprio teoriza (1938, p. 115), “uma pequena acrópole a dominar toda
a região daquele prolongamento das Avenidas Novas”. Percebe-se a
preocupação de Pardal Monteiro em primeiro em encontrar, a solução do
problema no seu conjunto.
Percebendo a dificuldade que constituía construir num terreno
acidentado e irregular, Pardal Monteiro considerou desde logo como objectivo,
tirar partido e valorizar esta zona da cidade, fazendo a tradução realista de um
problema que comportava a dignidade de uma instituição desta natureza.
Este equipamento deveria ser representativo e ter uma visibilidade
pública e constituía uma oportunidade para a afirmação da arquitectura e do
322

O Plano de Urbanização da área foi realizado por Cristino da Silva. Este englobava a
Alameda, o IST e o futuro INE.
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regime. A sua dimensão e imagem como tal deveriam representar o paradigma
de monumentalidade da obra pública (Imagem 49). Assim, surge a solução de
uma moderna acrópole para Lisboa, que, a par de outros edifícios, como o
Instituto Nacional de Estatística e a Casa da Moeda, determinariam o
desenvolvimento de uma zona da cidade.
Devido ao volume de construção que um programa tão vasto
determinava, e tendo em conta as questões da topografia e as dificuldades
para uma futura ampliação, a opção pela solução unitária de um só edifício
parecia não ter viabilidade e, por isso, Pardal Monteiro optaria por uma solução
fragmentada. O que proporcionaria um sem número de vantagens, entre as
quais o permitir autonomizar os diversos departamentos e especialidades dos
cursos do Instituto.
A opção da fragmentação dos volumes proporcionou uma imagem mais
abstracta do conjunto, fazendo uma aproximação aos congéneres campus
universitários de que Pardal Monteiro tinha conhecimento, pelas viagens de
estudo feitas para o efeito.
Esta solução que contrariava a expressão clássica monumental baseada
nos moldes académicos representava uma atitude estética bastante inovadora,
representando uma novidade em Portugal. Apesar da formação escolar
académica, Pardal Monteiro optaria pelo caminho da racionalidade do
movimento moderno, reconhecendo-o como solução.
Esta realidade viria a ser confirmada por Pardal Monteiro (1935, p. 52)
na sua conferência “Du Caractère National des Architectures Contemporaines”,
apresentada na IIIª Reunião Internacional dos Arquitectos, e depois publicada
na revista L’Architecture d’Aujourd’hui, na qual manifestou a existência de um
“novo estilo; as suas características principais, como em todos os estilos, eram
inevitavelmente internacionais”, verificando-se que “em cada país uma
modalidade nacional começa a afirmar-se”.
Só depois de determinada a implantação, o número de módulos e a sua
distribuição, Pardal Monteiro trabalharia a forma e a plasticidade do conjunto.
Por isso, pode-se deduzir que foi na organização planificada dos
diversos módulos, que se origina um conjunto paralelepipédico de volumetria
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depurada e sem elementos decorativos, com excepção do pavilhão central,
executado com alguns elementos Arte Déco.
Apesar de ser gradualmente utilizado pelos arquitectos, o betão armado,
como sistema construtivo, era pela primeira vez utilizado num edifício com
grande visibilidade, assumindo-se como material tecnológico e elemento
modelador da forma e assim dotado de uma estética própria, assumindo-se
como valor cultural.
Sobre o projecto do IST, publicou
variados

artigos

fundamentais

à

compreensão e leitura da obra, destacandose

o

que

foi

publicado

na

Revista

Architecture d’Aujourd’hui323, com o título
L’Institut Supérieur Technique à Lisbonne
em 1934 e o publicado com o título de “O
problema arquitectural do IST”, na revista
Técnica,

cuja

responsabilidade

publicação
da

era

da

Associação

de

Estudantes do IST.

Imagem 119

Pardal Monteiro, nesta obra, assume

algumas características comuns, como um

Eglise Notre-Dame-de-laConsolation
Le Raincy
Île-de-France- França-1922

sentido

Arqto. Auguste Perret

um carácter modernizante que advém de

importante

volumétrica,

associada

da
a

depuração
uma

certa

expressividade desses mesmos volumes e

Fonte:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%
89glise_Notre-Dame_du_Raincy

das respectivas texturas.
No projecto da Igreja Nossa Senhora de Fátima, uma das suas obras
mais polémicas, a somar às questões relacionadas com as polémicas

323

Em 1934 Pardal Monteiro era o correspondente em Portugal da revista Architecture
d’Aujourd’hui.
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religiosas324 e sociais, a questão da opção arquitectónica e consequentemente
artística, foi também alvo de ataques críticos, sobretudo nos meios mais
conservadores, no meio eclesiástico como no meio cultural.
Esta controvérsia é iniciada a partir do anúncio do Cardeal Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Cerejeira, que, na sua diocese, se construiria uma igreja
com características modernas, da autoria do arquitecto Pardal Monteiro.
Ao assumir publicamente o seu laicismo, Pardal Monteiro originou
contestação por parte do sector conservador do Regime e da Igreja, que
rejeitou simultaneamente a escolha do arquitecto e do projecto.
Assumindo o desconhecimento na resolução deste programa tão
especial, e pelo desconhecimento que tinha da arquitectura religiosa 325, Pardal
Monteiro recorre à assessoria do monge belga D. Martin e pelo Cónego José
Manuel Pereira dos Reis326, o qual estava inserido nos Movimentos de
Renovação da Arte Religiosa –MRAR327, nomeadamente em França.

324

Quando da escolha do orago, a designação "Nª. Sra. do Rosário de Fátima" viria constituir a
aceitação por parte da hierarquia Católica do fenómeno das aparições da Virgem na Cova da
Iria, facto controverso para alguns sectores eclesiásticos
325

A única experiência que o autor detinha na área religiosa tinha sido o projecto da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, em Lisboa, construída em 1924.
326

Professor e Reitor do Seminário Maior de Cristo Rei, nos Olivais e clérigo muito próximo do
Cardeal Cerejeira.
327

Movimento internacional que surgiu primeiramente na Alemanha e logo depois na Áustria,
Suíça e França, que tinha como objectivo a renovação litúrgica e surgiu do diálogo entre
arquitectos e teólogos, determinando os princípios orientadores da nova arquitectura sacra. Em
Portugal, o Movimento foi fundado em 1952, como resposta à vontade de um grupo de artistas
católicos empenhados em elevar a arquitectura religiosa e a arte sacra em Portugal a uma
maior dignidade e qualidade plástica, numa oposição formal à manutenção dos modelos
arquitectónicos de cariz tradicionalista nas novas construções religiosas dos centros urbanos
de Lisboa e Porto. O MRAR em Portugal, seria composto por um grupo de arquitectos,
artistas plásticos e historiadores, do qual faziam parte entre outros, Nuno Teotónio Pereira e
Nuno Portas.
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A

influência

da

arquitectura

religiosa

francesa,

neste

projecto,

designadamente da Igreja Notre-Damede-la-Consolation

de

1922

(Imagem

119), em Raincy-Paris, da autoria de
Auguste Perret é visível, adquirindo
maior consistência quando se analisa o
ante-projecto

da

Monteiro.

Tal

Monteiro

recorria

igreja

como

racionalidade,

de

Pardal

Perret,

Pardal

aos

critérios

economia

de
e

funcionalidade. A utilização do betão
armado, as técnicas construtivas e a
composição

formal

do

volume

evidenciam tais influências.
Vista por muitos como uma obra
que marca o início de uma nova era na
arquitectura

religiosa

em

Portugal,

quando foi inaugurada em 1938 pelo
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Cerejeira, viria a ser criticada por várias
personalidades da cultura portuguesa,

Imagem 120
Igreja Nossa Senhora de Fátima
Lisboa- 1934
Vista da Av. De Berna
Arto. Porfirio Pardal Monteiro

entre os quais se destacaram Arnaldo
Ressano Garcia na altura, Presidente da
Sociedade Nacional de Belas-Artes, Raul
Lino

e

pelo

manifestou

próprio
o

seu

Salazar

que

Imagem 121
Igreja Nossa Senhora de Fátima
Lisboa- 1934
Vista do Interior
Arto. Porfirio Pardal Monteiro

desagrado,

considerando esta Igreja como “arrojada

Fonte: Luís Manuel Pereira

e descaracterizada”, e por ser um estilo arquitectónico que não se enquadrava
no estilo representativo do regime.
Percebe-se nesta críticas um confronto ideológico entre os defensores
da arquitectura moderna e os seus opositores, que Raul Lino protagonizava,
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como já foi referido. Apesar da controvérsia, a Igreja viria a ser galardoada com
o Prémio Valmor em 1938.
Nesta Igreja, em termos dos propósitos da Reforma do Concílio Vaticano
II,328 as inovações são muito poucas. A planta é centralizada tipo basilical, com
o baptistério posicionado a uma cota inferior, junto à entrada do lado direito,
com duplo acesso pelo interior e exterior. O coro, situado sobre a entrada
principal, remata a nave de 50 metros de comprimento, por 24 metros de
largura, complementada por duas naves laterais de acesso às capelas laterais
e aos confessionários.
Completam o conjunto, o Presbitério, constituído por um Altar em pedra,
por uma Cátedra e pelo Trono e ainda por dois Púlpitos e por uma teia em
pedra, com a função de separar o Presbitério da assembleia.
A estrutura é composta por um conjunto de arcos parabólicos, com
expressividade no interior da nave, cujo espaço intercalar é preenchido pelos
planos verticais adornados pelos vitrais de Almada Negreiros. Estes elementos
verticais cuja inovação reside na utilização do betão armado como material
estrutural, definem uma expressão formal, que, em termos de comparação com
Notre-Dame-de-la-Consolation, reflectem um nítido conservadorismo.
Pardal Monteiro assume, nesta obra, uma série de conceitos da
arquitectura moderna, propondo uma depuração formal, privilegiando o
despojamento ornamental e a cobertura plana.
Apesar da assimetria da torre sineira em relação ao corpo principal,
Pardal Monteiro consegue um equilíbrio entre a horizontalidade da forma
paralelepipédica do corpo com a verticalidade da torre sineira, tornando-a
consentânea com outras Igrejas estrangeiras, tal como evocara o Cardeal
Cerejeira (1938, p. 186)., quando, respondendo às criticas, afirma: “Copiar
cegamente formas artísticas doutras épocas, será fazer obra de arqueologia
artística; mas não é seguramente obra viva de arte”.
Como era regra na sua obra, Pardal Monteiro recorrerá à conjugação
das diversas artes complementares, convidando diversos artistas plásticos de

328

O Trono, os púlpitos e a teia, tinham caído em desuso com a Reforma do Concílio Vaticano

II.
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renome nacional, fazendo desta Igreja um dos edifícios religiosos com maior
número de artistas representados.
Os vitrais dos vãos, os frescos da cúpula da abside, os mosaicos e o
portão do Baptistério são executados por Almada Negreiros, as pinturas e o
fresco da Coroação da Virgem por Lino António, a Via Sacra por Henrique
Franco (1883-1961), o Cristo e a cruz por Barata Feyo (1899-1990), o retábulo
da Ressurreição de S. Lázaro, as imagens de N.ª Sr.ª de Fátima e de S. João
Baptista sobre a pia baptismal por Leopoldo de Almeida, as portas do Sacrário
e de St.ª Teresinha por Pedro Anjos Teixeira (1908 - 1997), a imagem de Santo
António por Raul Xavier (1894 - 1964), a imagem de Nossa Senhora de Fátima
que está no exterior por António Dacosta e por fim o Cristo e os Apóstolos do
alçado principal por Francisco Franco.
No

percurso

intelectual

de

Pardal

Monteiro,

percebe-se

um

reconhecimento da independência da arquitectura, assente nos objectivos e
visão sintética de todos os seus elementos, relacionados com visões parciais,
sobressaindo a visão racional, em parte assente na Técnica. Embora o
princípio da ordem e da harmonia sejam, para ele, princípios do campo da Arte,
o seu sentido vitruviano impor-lhe-á algumas contradições, determinando que
muitas das suas obras confluam no campo da Arte. Esta afirmação verifica-se
no Instituto Nacional de Estatística, construído entre 1931-35, e nas Estações
Marítimas de Alcântara e da Rocha de Conde de Óbidos, projectadas em 1934
e construídas entre 1945 e 1948, no Edifício do Diário de Noticias de 1940,
além das obras anteriormente enunciadas.
Em todos estes projectos, os princípios projectuais defendidos são
utilizados. Neles, prevalecem a simetria, a hierarquia e a ordem, prevalecendo
a noção de Composição da escola “beaux-arts”.
Retomando o texto da conferência “Espírito Clássico”, quando Monteiro
(1935, p. 170) afirma “(…) cometeu-se em certa altura o erro de levar a
Arquitectura para o campo que já não era o da Arte, impondo o conhecimento –
quase de memória – dum determinado alfabeto cujos caracteres fossem
colunas, entablamentos, frontões, pórticos, nichos – imagens, em suma (…)
que constituíam a base de toda a composição arquitectónica”. Nesta afirmação,
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é denunciado que o clássico sempre foi confundido com o que se chama de
académico.
Para Pardal Monteiro, a verdadeira análise dos diversos estilos deveria
ser acompanhada da interpretação filosófica das suas soluções e da
observação das suas características técnicas e artísticas, e, por isso, não
entende a arquitectura como uma disciplina autónoma.
Nas questões técnicas, evidenciaria o papel da engenharia na
concretização da arquitectura, atribuindo aos engenheiros a criação de
“algumas condições materiais de vida mercê dum progresso científico”
(Monteiro, 1935, p. 170), e que procuram “resolver os problemas impostos
pelas necessidades reais da sociedade (…) mas se o engenheiro não fez arte,
trouxe para este campo (o da Arquitectura) o seu espírito positivo que tão larga
influência viria a exercer na actividade dos artistas” (Idem). Esta afirmação está
de acordo com o pensamento de Le Corbusier sobre os engenheiros em “Vers
une

Architecture”.

Caberia

portanto

ao

arquitecto,

tirar

partido

das

possibilidades criadas pelos engenheiros.
A clarividência com que faz estas afirmações situa-o no reconhecimento
dos tempos que se viviam na arquitectura, apesar da influência ideológica de
Piacentini ou de conservadores franceses como Auguste Perret. Mas, tal como
Piacentini, considera que cada grande estilo, apesar da sua universalidade, foi
afinal uma modalidade nacional. Talvez por isso, a questão nacionalista da
arquitectura, que surgiu com a “Casa Portuguesa, tenha sido para ele, uma
questão de alguma forma pacífica.
No Congresso de 1948, na primeira das três comunicações que Pardal
Monteiro apresentou, intitulada “A Arquitectura no Plano Nacional”, defenderá o
sistema “beaux- arts” no contexto português e nele serão proclamados o
instinto da arte e a valorização da cultura de um povo. Quando Pardal Monteiro
(1948, p. III) refere “Os artistas portugueses, sobretudo os arquitectos, acabam
de viver um período excepcionalmente favorável para tentarem corrigir certas
noções falsas sobre a Arquitectura”329, cita o período áureo das obras públicas
329

Monteiro, Porfírio Pardal, A Arquitectura no Plano Nacional, In, 1º Congresso Nacional de
Arquitectura, Relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e Votos do Congresso
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como grande momento e oportunidade de trabalho e assim valoriza os esforços
do Estado Novo. Como Presidente do SNA, viria ainda exigir nesta
comunicação, a “criação de um Conselho Superior de Arquitectura, organismo
destinado exclusivamente a intervir na Arquitectura, que funcionaria de modo
semelhante ao do Conselho Superior de Obras Públicas e da Secção de Belas
Artes da Junta Nacional de Educação e que seria de largo alcance para
promover o desenvolvimento da Arquitectura” (Monteiro, 1948, p. VI). Se por
um lado, pede a integração da Arquitectura na Arte, pelo outro, a criação de um
organismo

autónomo

que

intervenha

na

Arquitectura

apresenta

uma

incongruência porque são dois modos de entender a arquitectura. Esta questão
poderá ser entendida como intenção deliberada em não causar embaraços
como representante máximo do órgão que presidia ao regime que tinha
patrocinado a realização deste Congresso.
Antes disso, em 1944, participou no III Congresso da “Federacion de
Urbanismo y de la Vivienda” que se realizou em Madrid, Sevilha e Lisboa, com
duas comunicações. Na primeira, com o título “Protecção do campo contra as
infiltrações da urbanização Moderna”, tratará do habitar no contexto do
urbanismo. Pardal Monteiro afirma que os problemas do urbanismo não podem
estar sujeitos a “regras fixas” e quem os executa deverá ter a “máxima
ponderação” no estudo das características locais e das “necessidades reais de
expansão” e consequentemente melhorar as condições de habitabilidade. Para
além de ser a primeira vez que Pardal Monteiro põe o problema da habitação
no seu contexto social, embora se refira ao habitar individual e não ao geral,
alerta para os cuidados a ter nas pequenas povoações, quando estas forem
alvo de planos de expansão. As suas recomendações passam pela
manutenção do carácter da povoação sobretudo quando este resultou
espontaneamente.
Na segunda comunicação, intitulada “habitação modesta nos grandes
núcleos urbanos”, focará “duas doutrinas” muito em voga: a primeira, a da
construção de grandes blocos de moradias, que resolveriam o custo da
habitação e a segunda a de construção de moradias individuais e
independentes. Fará contudo juízo de valor sobre cada uma delas, admitindo
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vantagens e desvantagens. Se a primeira resolve os problemas de custos,
poderá facilitar e desenvolver factores de promiscuidade, determinando
problemas de ordem moral e social, na segunda, o problema da promiscuidade
estaria evitado mas estabeleceria a separação das classes sociais.
Para concretizar esta visão realista, Monteiro alerta para a questão dos
transportes, tendo em conta a localização destes bairros, já que os mesmos
tendem a ser construídos nas periferias. Assim, as suas propostas vão de
encontro à humanização que encontra nos bairros típicos de Lisboa onde há
um convívio são entre as famílias mais abastadas e operários, o que passaria
por expropriar, nos velhos bairros, os edifícios e moradias mais degradadas e
substitui-las por outras novas, com melhores condições e com rendas
acessíveis. E para quando isso não fosse possível, propõe que sejam
reservadas, na área de expansão das cidades, parcelas de terreno destinadas
à construção de casas de rendas baixas e à de casas para as classes com
maior poder aquisitivo, de modo a ter, nos novos bairros, o contacto entre os
homens de todas as condições sociais.
Pardal Monteiro demonstra que conhece bem a realidade dos bairros de
habitação construídos pelo Estado Novo, sobretudo aqueles que se
localizavam na periferia e mal servidos de transportes e equipamento. As
soluções de Pardal Monteiro apresentam uma visão de futuro, coerente para o
problema da habitação que afectava seriamente a sociedade portuguesa.
No ponto de vista de João Vieira Caldas330 (1997, p. 98)., “Pardal
Monteiro, em teoria e por temperamento, era dos arquitectos da sua geração
um dos que menos acreditava numa arquitectura nacionalista. Menos “artista” e
menos versátil, a sua maneira de encarar a arquitectura era mais estritamente
profissional, virada para uma prática da solidez, sobriedade e utilitarismo e
alicerçada sobretudo em pressupostos construtivos e funcionais e, nesse
sentido, mais eficazmente moderna”.

330

Licenciado em Arquitectura, desenvolve a sua actividade entre a prática da arquitectura, o
ensino, a investigação e a crítica. É autor de vários livros, publicou inúmeros artigos em jornais
e revistas da especialidade. Lecciona História da Arquitectura no Instituto Superior Técnico de
Lisboa e na Universidade do Minho.
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Esta afirmação parece consolidar-se na atitude de Pardal Monteiro
sobretudo em perseguir uma actualização do vocabulário formal, adoptando
uma gramática coerente e rígida de grande rigor funcional, nos quais aplica
métodos de investigação no contexto disciplinar da Arquitectura.
Pese o facto de servir e ter-se servido do sistema, sobretudo na sua
relação com Duarte Pacheco numa primeira fase, Pardal Monteiro viria ter um
período difícil na sua carreira profissional331, dedicando-se sobretudo a fazer
habitação e prédios de rendimento.
A actividade profissional de Pardal Monteiro ultrapassou o simples
exercício da arquitectura, acumulando cargos públicos como o Conselho
Superior de Obras Públicas, o Conselho Superior de Belas-Artes, a Junta
Nacional da Educação e a Academia Nacional de Belas-Artes. Seria ainda
presidente do Sindicato Nacional dos Arquitectos, em cuja acção é esboçado
um Regulamento de Concursos e um primeiro Código Deontológico e a
negociação para a realização do Congresso de 48. Nesta função, também
apresenta soluções para a resolução das debilidades estruturais da actividade
profissional, propondo a transformação do SNA em Ordem.

331

Em Março de 1940 lança, por carta, um apelo desesperado a Salazar a solicitar trabalho
onde afirma que está condenado ao suicídio profissional.
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3.1.2. Adelino Nunes

No conjunto dos arquitectos da geração Modernista, Adelino Nunes,
nascido em 1903, seria um dos mais jovens da denominada “geração de 27”,
tendo colaborado com muitos deles a titulo privado e será no seio destes que
ele terá algum reconhecimento profissional. Contudo, ficaria conhecido com os
projectos dos Correios, Telégrafos e Telefones, que constituíram um caso
especial no panorama da arquitectura dos anos trinta e quarenta.
Funcionário do quadro da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais chefiou a Comissão dos Novos Edifícios dos Correios, Telégrafos e
Telefones332, projectando a maioria dos edifícios que foram construídos por
todo o país. Neste organismo, fará um importante percurso com uma acção
considerável dentro de uma produção ecléctica num espírito entre uma
racionalidade moderna, como é o caso dos edifícios do Estoril (Imagem 125) de
1939, Leiria, Santarém e Figueira da Foz, de 1938 e outras propostas
nacionalistas modernas norteadas pela inserção regional dos edifícios, como é
o caso de Alcobaça, Santo Tirso; Beja e Coruche, só para citar alguns. Em
Alcobaça, Adelino Nunes propõe uma linguagem aproximada à arquitectura
inspirada nos solares setecentistas, tal como no Palácio dos Correios no Cais
do Sodré em Lisboa, de 1942.
Será na execução dos projectos para os Correios que Adelino Nunes
assume a diversidade de linguagens, trazendo alguma contradição no seu
percurso. E será no contexto dessa pluralidade de linguagens que o seu
percurso profissional assume um destaque neste período da arquitectura
portuguesa. O carácter impulsionador da sua obra, sobretudo nos edifícios
urbanos dos Correios, integrou a inércia própria um latente desejo de inovação,
consolidando uma abordagem renovada à vida em sociedade.
Como responsável pelos projectos de arquitectura desenvolvidos
dentro da comissão desenvolve três projectos-tipo333, a partir de uma planta
332

A Comissão para o Estudo dos novos Edifícios do CTT é criada em 1935, e viria a concluir
oitenta e sete projectos/obras das novas estações dos correios até 1951.
333

Raul Lino como Chefe de Divisão da DGNMN e portanto seu superior hierárquico, emitia
pareceres relativos a estes projectos, nem sempre os considerando de acordo.
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racional, garantindo as três funcionalidades dos edifícios: atendimento ao
público, serviços técnicos e casa do gerente. Para as capitais de distrito, pela
dimensão e especificidade, elabora projectos especiais, optando por uma
linguagem afirmadamente modernista.
Em relação aos projectos de menor dimensão, uma das particularidades
destes projectos é o enquadramento ecléctico face a um programa de base
funcional e por se pautarem por uma bipolaridade estilística na relação
utilitarista/tradicionalista.
Esta atitude é entendida na mesma base conceptual de uma filosofia de
carácter histórico regionalista, implementada quer anterior quer posteriormente,
em edifícios adaptados às várias regiões. No entanto, pode certamente
considerar-se em continuidade com o conceito tipo-região, adoptado para
muitos dos edifícios públicos definidos por tipologias como foram também as
escolas primárias, ao seguir a sistematização pitoresca de tipos preconizada
por Raul Lino.
Os correios são uma grande família tipológica na obra de Adelino Nunes,
cujas repercussões se fazem sentir em outro universo de projectos com
programas e tipologias diferentes. Não será excessivo reforçar que a mais valia
da experiência de Adelino Nunes nos projectos dos concursos dos liceus, em
conjunto com Segurado e Carlos Ramos, pode ter sido importante em todas as
suas obras, sobretudo no que respeita ao amadurecimento de um racionalismo
tipológico, como do sentido de economia e optimização de meios, aspecto
relevante para a sua obra.
Adelino Nunes chegou a formalizar uma sociedade de trabalho,
constituída por sobretudo por Carlos Ramos, Jorge Segurado, a que chamaram
“As Republicas”.
A equipa, constituída na sociedade “As Repúblicas” esteve activa
desde 1929. Era constituída por Carlos Ramos, Jorge Segurado, Adelino
Nunes, e Fred Kradofler, também com Dário Vieira, Keil do Amaral e Jorge
Segurado.
Adelino Nunes esteve presente no I Salão dos Independentes, onde
apresentou um conjunto de propostas habitacionais, destacando-se a casa
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para António de Macedo em Coimbra, a casa de campo na Costa da Caparica
e um Bairro Económico para Lisboa. Estas propostas tinham em comum uma
aproximação às obras Robert Mallet- Stevens, situação igualmente comum a
um considerável número de obras do início dessa década de outros
arquitectos. Nas obras de Adelino Nunes, esta é uma atitude que se viria a
repetir anos mais tarde em algumas estações dos Correios.

Depois de uma colaboração com Carlos Ramos que durou cerca de
oito anos, desde que integrou a equipa do Pavilhão de Rádio de Oncologia
iniciou uma parceria com Jorge Segurado formalizada a partir de uma amizade
que remonta ao tempo das Belas Artes, onde os dois coincidiram. E será em
colaboração com Jorge Segurado e Amílcar Pinto (1890 -1978) que virá a
projectar os edifícios para a Emissora Nacional, em Barcarena e para a Rua do
Quelhas em Lisboa. O conjunto dos emissores para Barcarena é reflexo dos
novos modelos formais, que se traduz nas influências da vanguarda, resultado
de uma pesquisa, de um desejo e de um contexto de modernidade. Esse
ensejo traduz-se pela assumida modernidade, aproximando-se de paradigmas
internacionais, com particular destaque para as formulações de Robert MalletStevens (Imagens 76 e 77).
Esta obra é um valioso exemplo desta faixa de produção moderna,
onde se recorre a fórmula purista da valorização do volume cúbico, como a
tendência de agregar corpos dentro de um espírito racional, ao contrário da
Sede do Quelhas onde a contenção ornamental e uma tendência geométrica
foram combinadas com a colocação de algumas obras de arte no seu interior e
a utilização de mobiliário de tubo metálico, numa clara alusão ao
prolongamento do espírito Arte Déco.
Adelino Nunes, como acima foi referido, em 1930, depois da experiência
inicial no projecto do pavilhão da Rádio, formará parte da equipa que Carlos
Ramos organizará para responder aos concursos de Liceus promovidos pelo
Ministério da Instrução Pública. Esta equipa contaria ainda com os contributos
de Jorge Segurado e os artistas plásticos Fred Kradofler, Dário Vieira, Camilo
Korrodi, Raul Tojal e Mário Novais. Esta equipa viria a vencer o primeiro prémio
_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

373

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

do concurso para o Liceu Dr. Júlio Henriques, em Coimbra e conseguindo o
segundo lugar com o projecto para o Liceu Latino Coelho em Lamego, ganho
por Cottinelli Telmo, e o terceiro lugar com o projecto para o Liceu Infanta D.
Maria em Coimbra, em 1931.
Esta associação com Carlos Ramos, viria influenciar de forma marcante,
não só a vida e obra de Adelino Nunes, como também a dos outros
componentes, pelo domínio e conhecimento que Ramos tinha do que se
passava fora de Portugal.

Esse conhecimento virá concretizar-se com os primeiros projectos. Os
Correios de Ponte de Lima, inaugurados em 1936, situado em pleno centro
histórico, assumem a expressão da modernidade, percepcionada de imediato
na fachada em gaveto, onde são utilizadas linhas depuradas, organizando uma
relação entre horizontalidade e verticalidade, elementos que remetem à nova
lógica formal.
O mesmo ocorre dois anos depois, em 1938 com os projectos de
Santarém e do Estoril (Imagem 125), obras de inspiração modernista colhida
nos parâmetros estéticos e funcionais, onde vigora um corpo cilíndrico que
desenha a esquina e entrada do edifício com alguma referência formal ao
projecto do Liceu Nacional Dr. Júlio Henriques em Coimbra (Imagem 79), no
qual Adelino Nunes tinha participado.
Estes edifícios são a expressão das novas técnicas construtivas que
conciliam o betão a parede de alvenaria rebocada, a cobertura plana e as
caixilharias de madeira e ferro, resolvendo aos sistemas de ventilação e
criando diversas transparências.
Adelino Nunes constitui parcerias com Carlos Ramos e Segurado e
essas parcerias definem algumas, senão muitas afinidades no espírito que
presidiu a produção da arquitectura moderna em Portugal. O atelier de
arquitectura de Carlos Ramos, que também foi partilhado com Almada
Negreiros, e por ser um centro de debates, sobretudo nos concursos para os
Liceus, praticamente constitui a consolidação da atitude de uma geração de
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arquitectos, dos quais se destacam os que constituíram “As Repúblicas” e
outros que viriam a seguir.
Essa geração esteve na sua maioria representada nos salões dos
“Independentes”, tanto no I, bem como no II realizado a seguir em 1931 e no
Salão de Inverno da S.N.B.A, realizado em 1932.
No

II

Salão

dos

Independentes Adelino Nunes,
também

esteve

Colectivamente
Ramos

e

presente.

com

Jorge

Carlos

Segurado

apresentaram a proposta para
o Liceu Latino Coelho em
Lamego

e

individualmente

apresentou um projecto para o
Bar da S.N.B.A. e um “stand”.
Embora
colaborações

as
de

Adelino

Nunes com Segurado fossem

Imagem 122
Edifício dos CTT na Rua D. Luís -Lisboa
Arqto. Adelino Nunes- 1940
Fonte: Luís Manuel Pereira

escassas, facto que se deve a
Adelino Nunes ser funcionário
público e ter sido nomeado responsável da Comissão dos Novos Edifícios para
os CTT (Imagem 62 e Imagem 63), a influência e a tipologia de trabalho de
Segurado será manifestamente importante no seu percurso, tal como o citado
Carlos Ramos. Poder-se-á afirmar que tanto Adelino Nunes como Jorge
Segurado tem um percurso idêntico, enquadrado numa produção eclética
entre uma racionalidade moderna, e outras propostas nacionalistas.
Adelino Nunes viria a participar no Concurso do Hotel Modelo em 1933,
realizado por iniciativa do jornal Notícias Ilustrado, edição semanal do jornal
Diário de Noticias, onde apresenta uma proposta para a região do Douro.
Como quase todas as propostas, este projecto apresenta uma distribuição
claramente eficaz e funcional, obtida através de volumes definidos e
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articulados, animados pela
recriação

mimética

elementos

alusivos

de
à

arquitectura da região.
Verifica-se já neste
este projecto a sintaxe
tradicional a conviver com
pressupostos
que

modernos,

assumidamente

constituem

uma

opção,

verificando-se

uma

aproximação

ao

tradicionalismo
expressão

moderno,

máxima

Imagem 123
Estação dos CTT de Beja
Fotografia de 1943
Arqto.Adelino Nunes
Fonte: Arquivo Fotográfico dos CTT

do

apogeu do Estado Novo
nas décadas de quarenta e consequentemente em algumas obras de Adelino
Nunes.
Assim sendo, o Palácio das Telecomunicações na Praça D. Luís em
Lisboa (imagem 122) e o edifício do Estoril (Imagem 125), são as obras mais
representativas e visíveis, e fazem a síntese dessa divergência de estilo.
O edifício do Palácio das Telecomunicações de Lisboa, projecto de
1940, viria a ser uma da obras mais polémicas de Adelino Nunes. Esta não
viria a cumprir o normativo estipulado para o projecto - tipo nº 4, destinado às
sedes de Distrito, cujo estilo seria o modernista. Estas definições faziam parte
de uma Memória Justificativa e Descritiva, anexa ao anteprojectos numa
publicação oficial da Administração Geral dos Correios, Telégrafos e
Telefones334, elaborados pela Comissão, que além de Adelino Nunes, era
composta pelos engenheiros Roberto de Espregueira Mendes e Duarte
Calheiros. Esta normativa também define Lisboa e Porto como situações

334

In Reorganização Financeira do Material e das Instalações, Volume I Lisboa: Publicidade e
Propaganda dos C. T. T., Julho 1938.
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especiais, sendo estas duas cidades subtraídas do ponto relativo à sedes de
Distrito, embora nunca caracterizada a linguagem a adoptar.
Esta Memória Justificativa e Descritiva, surgia assim como norma
regulamentar para a execução destes projectos. Estas normas previam que os
projectos deveriam essencialmente cumprir os programas dentro das boas
normas de construção e economia e sobretudo que na situação de construção
efectiva, há a necessidade de ser estudado um projecto especial que satisfaça
as características locais, a configuração e orientação do terreno e ainda a
arquitectura local e a paisagem.
Numa leitura objectiva, percebe-se nesta normativa uma a aproximação
metodológica feita por de Raul Lino em A Nossa Casa e também dos seus
escritos em defesa de uma arquitectura portuguesa.
Em termos construtivos a normativa preconizava a estrutura em betão
armado, com paredes-mestras no
perímetro exterior dos edifícios e
paredes interiores em materiais leves,
o que permitia uma alteração aos
interiores quando se justificasse.
Desenvolvido a partir de uma
quadrícula, o edifício, organiza-se a
partir de um módulo construtivo, onde
se distribuem os vãos, procurando um

Imagem 124

equilíbrio das fachadas.
Quanto ao aspecto exterior, ou
seja à linguagem que cada edifício
deveria

assumir,

subordinação

previa-se
ao

Estação dos CTT de Santo Tirso- 1943
Arqto. Adelino Nunes
Fonte: Arquivo Fotográfico dos CTT

a

conjunto

arquitectónico edificado onde o edifício se integraria, salvaguardando contudo
que o exterior deveria sempre identificar a sua funcionalidade, na qualidade do
carácter público dos edifícios dos CTT (Imagem 62 e Imagem 63). Se
atendermos à questão deste carácter público como categorização e à
especificidade destes edifícios enquanto elemento de representação, percebe_______________________________________________________________
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se a dimensão dada a
Lisboa

e

Porto.

conjugação
elementos

A

destes
pressupõe

monumentalidade

a

como

categorização.
Neste entendimento
e

tendo

em

conta

a

importância do edifício da
D. Luís, este assumir-se-ia
como um caso especial.
Sendo

assim,

a

interferência de Raul Lino,
superior

hierárquico

de

Imagem 125
Estação dos CTT –Estoril
Estoril- 1939
Arqto. Adelino Nunes
Fonte: Luís Manuel Pereira

Adelino Nunes é objectivada.
Nesta perspectiva a subversão ao estilo programado para edifícios desta
natureza concretiza-se e assim Adelino Nunes assume uma linguagem
recorrendo a uma linguagem plástica e monumentalidade (Imagem 48),
preconizados dentro dos moldes identitários do Estado Novo, associando-a a
uma modernidade racional verificada a nível da funcionalidade do edifício.
Abstraindo-nos das contingências e das polémicas que estão na
justificação do processo no decurso do projecto, podemos confirmar que além
dos edifícios já referenciados, este caracteriza-se pela adopção do modelo
associado à “casa portuguesa”, onde não faltam as referências à arquitectura
dos séculos XVII e XVII, com os seus pináculos, que encimam as fachadas
desenhadas com beirados e alpendres acusados com cunhais revestidos a
pedra.
Pelos resultados e quantidade de obras, verifica-se um domínio correcto
da arquitectura apodada de nacionalista, por parte de Adelino Nunes. A sua
versatilidade põe em causa a sustentabilidade da teoria das pressões que este
teria sofrido para executar este edifício com os signos nacionalistas.
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Em oposição a estes preceitos temos, outros edifícios e principalmente o
edifício do Estoril (Imagem 125). Este é nitidamente um projecto de excepção,
que está enquadrado nas condições dos “projectos especiais”, pela linguagem
moderna adoptada, embora não estivesse localizado numa cidade capital de
Distrito.
Implantado na extremidade do quarteirão, num lote triangular, o edifício
em dois pisos é desenhado com uma planta em forma de “V” , sendo o vértice
um definido por um corpo cilíndrico, suspenso a partir do segundo piso, que
contém a entrada principal, a zona do átrio, acesso vertical e atendimento a
nível do primeiro piso e por dois corpos paralelos às vias que definem um
pequeno pátio interior. Estes dois corpos, organizam a área administrativa e de
encomendas no piso um e a área administrativa e arquivo no piso dois. Esta
organização funcional, embora convencional, apresenta-se de forma depurada
organizando o essencial, e recorre a uma axialidade a partir do centro do
cilindro, para organizar espaços geométricos simples, com critérios de
ortogonalidade. Este racionalismo funcionalista deriva para um formalismo
também depurado e simples, composto pela forma cilíndrica e pelos dois
paralelepípedos, todos eles com cobertura plana, que rematam o conjunto.
Como consequência esta atitude, organiza uma geometria rigorosa, com
volumes exteriores identificáveis, que a partir da utilização de um esqueleto
estrutural, permite criar diversas volumetrias internas e externas, rematadas
por um embasamento e planos verticais pontuais, revestidos a pedra, elemento
de grande plasticidade.
Estes volumes com alguma diversidade de vãos, dado a especificidade
do edifício, são unificados pela leitura virtual das várias peças como a formação
de um todo.
Outro elemento a destacar é o volume cilíndrico que surge como um
corpo suspenso a nível do segundo piso, pousado em pilares rectangulares
que se anunciam na fachada em vidro, com secção circular, sugerindo uma
leitura de “pilotis”.
A conjugação dos elemento acima enunciados e claramente sugeridos
nesta obra, quase todos de referências da arquitectura moderna, são
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enunciados como adopção desse novo vocabulário, o que faz dela uma obra
revela que uma maturidade arquitectónica baseada na procura do controle e
manuseamento dos sistemas compositivos modernos.

Num texto evocativo, à obra de Adelino Nunes na revista Arquitectura, e
que acabaria por se tornar um mito, refere-se que este arquitecto “lutou quanto
pôde contra a força de certos preconceitos, que tinha como estranhos e
nocivos à justa expressão e carácter do edifício, tendo sido forçado a
abandonar a solução clara e lógica que havia delineado”335.
Refira-se que apesar de ter trabalhado com alguns arquitectos de
referência no panorama nacional e ter uma obra bastante profícua dentro de
uma diversidade estilística, só após a sua morte em 1948336, as revistas
Arquitectura, propriedade do ICAT, que tal como a ODAM, tinha como objectivo
defender e divulgar pontos de vista profissionais relacionados com os
problemas do contexto social e económico da produção da arquitectura
Moderna, e em 1949, a revista Vértice lhe dedicaram textos evocativos. Na
revista Vértice por exemplo Manuel Mendes escultor e intelectual, um dos
fundadores do MUD dedica-lhe um texto intitulado Na morte do arquitecto
Adelino Nunes, onde sublinha a importância do seu percurso dentro do
panorama da arquitectura e as consequências em termos futuros desse
percurso, que não sendo único tinha as suas especificidades.
As duas revistas acabam por fazer um reconhecimento das suas
qualidades profissionais, tanto na obra como nos métodos utilizados para a
realização desta. A sua obra reflecte um profissional actualizado e informado e
a sua morte prematura, não o deixou chegar ao Congresso de 1948, onde
outros membros que pertenciam ao ICAT, tal como Adelino Nunes, postularam
suas ideias e assim a sua redenção perante o panorama profissional da época.
Esta não presença, por si só, poderá justificar um lapso na discussão valorativa
do seu percurso.

335

In Arquitectura, nº26, 1948, Arquitecto Adelino Nunes, ano XX, 2ª série, Agosto/Setembro.

336

Adelino Nunes morreria em 1948, com 45 anos.
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No movimento da arte moderna e na produção da arquitectura moderna
em Portugal neste período, o espírito que presidiu a meia dúzia de pessoas, foi
o espírito que predominou como orientação geral, sendo um facto que a
expressão de modernidade não era campo de afirmação indiscutível e que
acabou por se integrar por completo no Estado Novo.
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3.1.3. Keil do Amaral

Esta reflexão sobre Keil do Amaral e o seu percurso constitui um
entendimento das questões que marcaram as fronteiras do que foi a sua
convicção entre uma arquitectura imposta e a liberdade de um percurso
profissional em que a frontalidade das suas posições conduziu ao
enquadramento de uma actividade intensa como profissional e cidadão,
assumindo no panorama da arquitectura nacional uma diligência de carácter
artístico e ao mesmo tempo cívico.
A sua importância no quadro profissional no país e sobretudo em Lisboa,
advém do papel que desempenhou na arquitectura e na profissão, no período
que decorre na transição do fim do século e do modernismo dos anos
trinta/quarenta e a nova geração que surgia a partir dos anos cinquenta, a qual
teve a responsabilidade de relançar a arquitectura e urbanismo modernos.
A arquitectura em Portugal entre os anos trinta até aos anos cinquenta,
sobretudo nos grandes centros urbanos foi sujeita a deliberações políticas,
onde a imposição dos valores do regime eram aceites pela maioria dos
profissionais em actividade no país. Será nestes anos que a personalidade de
Keil do Amaral se desenvolve.
A frontalidade demonstrou-a cedo, desde os tempos de frequência da
EBAL, quando pede anulação da matrícula por não concordar com as
metodologias de ensino, bem como, com a orientação do ensino, considerado
por ele como obsoleto.
O conflito com Adães Bermudes no 2º ano do curso, fá-lo abandonar a
Escola, indo trabalhar com Carlos Ramos, matriculando-se como aluno externo
sendo diplomado em 1936.
A sua colaboração com Carlos Ramos marcaria seu percurso
profissional. Além de completar a sua formação académica e ser uma
referência pedagógica para Keil do Amaral, Ramos marcaria a tendência
funcionalista e moderna do seu percurso.
Assumindo um distanciamento das imposições de uma arquitectura
protagonizada pelo Estado Novo, sobretudo nos anos quarenta, que vai traçar
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o seu percurso como arquitecto, urbanista e cidadão, englobando estas três
vertentes a qualificação para ser uma referência.
Num período de dificuldades, Keil do Amaral, mostrou disponibilidade
com uma vontade reforçada para lidar com a complexa realidade da
arquitectura e da profissão, situação que fica provada na sua actividade intensa
de produção de textos críticos e livros de reflexão em que a arquitectura e a
cidade são protagonistas.
A produção escrita foi um exercício que lhe possibilitou, de forma clara,
sistematizar algumas reflexões inerentes à arquitectura, sem no entanto cair
num discurso excessivamente fechado. O âmbito destes textos foi sempre o da
aproximação ao círculo profissional às questões que se prendem com a
arquitectura e urbanismo “per si” e também da sua relação com outras áreas do
saber, questionando um conjunto de experiências que a todos dizem respeito.
E porque o momento assim o exigia, a década de quarenta foi profícua
em termos de produção escrita para Keil do Amaral. Dessa época, destacamse os livros “A Arquitectura e a Vida” de 1942, “A Moderna Arquitectura
Holandesa” de 1943, “O Problema da Habitação” de 1945, dedicados à
especificidade da arquitectura.
Com raras excepções entre os quais se contam os já referidos Raul Lino
e Pardal Monteiro, os arquitectos não fazem da escrita um hábito, sendo Keil
do Amaral o mais profícuo a partir dos anos quarenta. Assim, as suas opiniões
adquirem um valor concreto e numa lógica relação obra e teoria que garante
uma posição com vínculos no universo da arquitectura portuguesa.
Após a morte de Duarte Pacheco em 1943, algum tempo depois da
Exposição do Mundo Português de 1940 (Imagens 101, 102, 137, 138 e 140),
conjugado com o pós-guerra, do ponto de vista associativo, a profissão ganha
alento para se afirmar pela primeira vez, com voz forte frente ao Estado, cuja
ligação tinha sido assegurada por Cottinelli Telmo e Pardal Monteiro. Esta
conjugação de situações, trouxe nova orientações na prática e cultura
arquitectónica portuguesa, definindo uma nova geração de arquitectos, que se
vai afirmar no I Congresso e que teve na revista Arquitectura, renovada em
1947 pelo ICAT, o repositório desses ideais.
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A multifacetada actividade de Keil do Amaral no panorama cultural, seria
distribuída em variadas e distintas áreas de acção, ora numa produção escrita
de forma continuada e pedagógica sobre arquitectura e questões sociais, ora
tendo uma atitude política que por vezes lhe causou alguns dissabores,
mantendo contudo uma atitude coerente no seu percurso profissional. Frontal
opositor ao regime, quando a arquitectura portuguesa se divide entre os
mentores do regime e o desejo de um carácter internacional, apelará a uma
linguagem simples e equilibrada, procurando uma síntese integradora, que
constituirá vínculos num futuro não muito longínquo.
Pela sua ligação ao sector mais erudito do Movimento de Unidade
Democrática (MUD)337, será um dos participantes da “ I Exposição Geral de
Artes Plásticas” em 1946, que reúne artistas com assumida antipatia pelo
regime e cujas obras são um contributo para uma nova visão da arte como
resposta a uma nova sociedade, o que causou uma larga repercussão na
imprensa.
A organização desta Exposição tinha como objectivo a representação de
variadas modalidades de artes plásticas e de outras manifestações artísticas,
entre as quais a arquitectura, procurando dar visibilidade aos diversos autores
e protagonistas de “expressões diferentes mas solidárias dum Homem que tem
estado separado, incompleto, despedaçado e busca agora ansiosamente o
caminho da sua integração.”338, como se pode ler no prefácio do catálogo. Em
1947, após o êxito da primeira Exposição, será realizada uma segunda edição,
a qual terá uma participação de um maior número de artistas, contudo esta virá
a ser objecto de um olhar atento da censura do regime e após uma intervenção
da PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a qual virá apreender
algumas obras consideradas subversivas.
Especificando somente a arquitectura, em 1948, pela primeira vez
participam os arquitectos formados inteiramente na Escola de Belas Artes do
Porto, com obras exclusivamente de vocabulário modernista, que em conjunto
337

Durante muitos anos foi membro e apoiante activo do MUD, único partido de oposição.

338

In Catálogo da I Exposição de Artes Plásticas, S. N. B. A., Lisboa, Julho de 1946.
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com alguns de Lisboa, numa clara preponderância dos arquitectos modernos
em detrimento dos tradicionalistas académicos de linguagem historicista,
marcando assim uma atitude contra a arquitectura oficial.
O pragmatismo e objectividade foram sempre fundamentos nas suas
intervenções, escritas ou faladas, demonstrando que as ideias e os ideais pelos
quais se batia, conferiam-lhe uma aceitação pelo cidadão comum e pelos
profissionais do seu meio, a partir da identificação com as questões por ele
levantadas.
Esta forma de estar na vida e na profissão, fez dele um representante de
uma geração oposicionista, que viria a perfilar-se como substituta da estratégia
que vigorava na frente associativa, e que culminaria com a sua eleição para
presidente do SNA, no decurso do Congresso de 1948.
Na defesa da profissão, um combate frequente na guerra entre
arquitectos e engenheiros, Keil do Amaral protagonizou lutas ferozes, sendo a
mais conhecida a que teve como o engenheiro Pedro Celestino da Costa, na
revista Técnica nºs 193 e nº 195, em 1949, com o título “Do engenheiro e da
sua definição”339
Esta contenda vinha sobretudo desde 1935, ano em que a Câmara
Municipal de Lisboa, introduz no seu Regulamento da Construção Urbana a
disposição da obrigatoriedade da colaboração entre arquitectos e engenheiros
na elaboração dos projectos. Contudo, esta obrigatoriedade viria a ser
contestada pelos engenheiros e imediatamente corrigida.
Nestes

textos

verifica-se

uma

insistente

pedagogia,

junto

dos

engenheiros em que abdica do direito de calcular estruturas, embora acentue
que a técnica não é um exclusivo dos engenheiros, e se o fazem é por
proteccionismo legal, com o propósito de lhes serem garantido trabalho, visto
serem em grande número. Seria com este estilo de frontalidade que Keil do
Amaral viria a ser um dos arquitectos da sua geração mais considerado e
respeitado.

339

A propósito do tema, Pardal Monteiro também escreveria alguns textos na mesma revista.
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O ICAT, como associação e estrutura formalmente constituída em torno
de Keil do Amaral340, reivindicou-se como grupo mobilizado em defesa de
convicções comuns, num claro objectivo de afrontar o regime, vindo a ter uma
importância no percurso pessoal e profissional dos arquitectos que
protagonizara, a introdução do ideário moderno.
A revista Arquitectura, propriedade do grupo, assumiu um papel
preponderante neste período por ser um repositório dos ideais de uma geração
que se estava a formar, por assumir um papel na difusão dos modelos
modernistas internacionais.
No entanto, pese a falta a nível de conteúdo em alguns números, a
revista Arquitectura foi muito activa na publicação e teorização da arquitectura
moderna, graças ao trabalho de Keil do Amaral, e foi graças a ele a renovação
de sentido e conteúdo da revista, pois são as suas reflexões teóricas um
contributo insofismável para o diagnóstico das “maleitas da arquitectura”.
Através de textos que reflectem uma análise lúcida e prática da disciplina da
arquitectura, e com uma enorme capacidade intelectual, fala de temas muito
sérios, muitas vezes de forma irónica, de uma arquitectura pouco pensada.
A revista em termos editoriais, viria a publicar obras dos jovens da nova
geração de arquitectos, que pugnam por uma arquitectura contemporânea,
tendo como referência os trabalhos de arquitectos fundamentais do Movimento
Moderno Internacional, dos quais se destacam Alvar Aalto, Water Gropius e Le
Corbusier e conta também com a colaboração de vários artistas plásticos, que
regularmente mantém uma estreita colaboração com os arquitectos, sendo de
assinalar Querubim Lapa (1925-…) e Guilherme Camarinha (1912-1994).
No segundo número Keil assina o artigo “Uma Iniciativa Necessária”341,
onde se bate pela necessidade de um estudo consciente, consistente e
científico sobre a arquitectura regional portuguesa. Este artigo de cariz teórico
denota sobretudo uma clara intervenção ideológica e viria a ser a génese de

340

Keil é apontado por diversos autores, como o dinamizador do grupo ICAT o que viria a darlhe protagonismo como figura tutelar dos seus membros, situação indissociável de todas as
movimentações geradas desde a sua fundação.
341

In Arquitectura, n.º 14, Abril de 1947, Lisboa pg. 12.
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futuras iniciativas assumindo-se como um momento histórico para a
arquitectura portuguesa.
Na leitura que Keil do Amaral faz (1947, p. 13) denota-se a tentativa de
esclarecer a questão do mito da “Casa Portuguesa”, defendendo uma recolha
séria das características da arquitectura popular nas diferentes regiões do país,
esclarecendo que “A nossa arquitectura regional encerra muitas e valiosas
lições. O que falta é estudá-las, aprendê-las, porque até hoje pouco mais se fez
do que cabular. Pouco mais se fez do que copiar, estilizando-o, o aspecto dos
edifícios característicos. E não é isso que interessa, fundamentalmente; nem
isso se pode chamar arquitectura regional. O que realmente interessa é
procurar, em cada região, as maneiras como os habitantes conseguiram
resolver os diversos problemas que o clima, os materiais, a economia e as
condições de vida inerentes à região impuseram às edificações”.
Esta postura tomaria corpo quando no número duplo 17 e 18 da mesma
revista, no artigo “Maleitas da Arquitectura Nacional”, Keil do Amaral (1947, p.
19) acusa a existência de “profissionais pouco sérios, pouco conscientes, mais
preocupados com o aspecto dos edifícios, com a maneira de os vestir (…)”,
acusando-os de “Alfaiates-arquitectos em vez de arquitectos…”
A preocupação com a verdade da arquitectura regional portuguesa e as
preciosas contribuições que ela pode trazer ao desenvolvimento do Movimento
Moderno, faz de Keil do Amaral um defensor das bases para a construção de
uma perspectiva de uma nova metodologia projectual.
Quando a arquitectura portuguesa se encontrava dividida entre os
seguidores da estética defendida pelo regime, Keil do Amaral evidencia-se
entre os discípulos do funcionalismo de carácter moderno, defendendo uma
perspectiva de trabalho racional aliada a uma linguagem simples e equilibrada,
inspirada na tradição popular, trazendo à baila a discussão da “casa
portuguesa”.
Retomando a importância do texto “Uma Iniciativa Necessária”, a
proposta é clara quanto à necessidade da realização de uma pesquisa
profunda e séria sobre a arquitectura popular, como meio de procura de uma
arquitectura autêntica afastada dos ecletismos e dos estilos. Este texto não só
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defende a realização do Inquérito da Arquitectura Popular em Portugal, como
também sugere questões de ordem prática para a sua realização, estimando
custos, métodos de pesquisa e técnicos necessários à sua execução.
A acção de Keil foi decisiva no despoletar da problemática que
conduziria à realização da obra, considerada documento fundamental para
ajudar a formar um método moderno sobre a arquitectura.
Sujeito a uma arquitectura imposta e muitas vezes indefinida, Keil do
Amaral soube de forma inteligente marcar um distanciamento assumido, de
uma arquitectura protagonizada pelo Estado Novo, sobretudo a partir dos anos
quarenta.
O Pavilhão da Exposição Internacional das Artes e Técnicas na Vida
Moderna, realizada em Paris, obra adjudicada por meio de um concurso
público em 1936, ganho por Keil, quando contava com 26 anos, foi o projecto
que deu inicio à sua relação com o poder. Apesar das imposições do programa
do concurso, Keil do Amaral propõe uma obra de carácter modernista, com
elementos paralelepipédicos a organizar a composição volumétrica, os quais
eram encimados por coberturas planas. Neste primeiro projecto, Keil do Amaral
viria contrariar as imposições programáticas oficiais, através de uma atitude
renovadora.
A sua ligação à Câmara Municipal de Lisboa, onde exercerá o cargo de
Arquitecto e Urbanista de 1938 a 1949, contribui de forma inequívoca na forma
hábil como vai gerir as imposições, conciliando-as com os seus compromissos
pessoais.
Durante este período realiza os projectos do Parque de Monsanto
(Imagem 68), Parque Eduardo VII (Imagem 69) e Jardim do Campo Grande,
obras de referência na cidade e que afirmarão o seu percurso como arquitecto
e urbanista atento.
Nestes projectos Keil põe em prática a adequabilidade da narrativa
territorial à materialização dos seus conceitos, como se pode constatar ma
integração dos edifícios/equipamentos de apoio aos parques, construídos no
terreno como na vegetação delineada.
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No Clube de Ténis, na Casa de Chá de Montes-Claros e restaurante,
Miradouro dos Moinhos do Mocho, Teatro ao Ar Livre

em Monsanto, na

entrada para a Estufa Fria, no Parque Eduardo VII (Imagem 69) e no
restaurante e esplanada do Jardim do Campo Grande, a

utilização dos

materiais rústicos, com destaque para a pedra aparelhada, tijolo à vista,
coberturas em telha, resultam numa estrita funcionalidade planimétrica,
revelando uma orgânica sensível aos valores da luz e da sombra na procura
de uma complementaridade entre o construído e o território.
O cuidado na escolha da vegetação para os jardins, alternando
densidades e espécies em conjunto com as áreas relvadas contribuem para a
ideia de lazer que pretende demonstrar ao projectar esses parques dentro da
cidade. Verificamos nestas obras uma aproximação metodológica orgânica,
onde as construções não são impostas no sítio, mas sim participantes naturais
da envolvente. A desejada continuidade com a paisagem passa pela
apreensão do carácter do sítio e a partir daí perceber-lhe as possibilidades e
assim explora-las.
Como muito dos arquitectos durante o período em análise, Keil do
Amaral evidencia-se pela extensão e importância da obra construída. Para
além das obras na capital, anteriormente referidas, trabalhou activamente para
a construção e qualificação de muitas cidades e vilas do país e nos espaços
ultramarinos portugueses. Nestas obras manterá a coerência na abordagem,
fossem obras industriais, moradias unifamiliares, edifícios públicos com
programas diferenciados.
Nos edifícios industriais, obra nem sempre abordada, destaca-se a obra
da União Eléctrica Portuguesa na península de Setúbal, obra de 1945, e na
habitação unifamiliar, um conjunto de casas construídas nos arredores de
Lisboa, em 1939 a casa própria na Praia da Maçãs, a de Lopes Raimundo na
Venda do Pinheiro, de 1943, a do pintor Thomás de Mello, no Estoril e a Casa
dos Cedros em Carcavelos, estas duas últimas de 1947.
Fora de Portugal continental, a sua obra concretiza-se sobretudo em
edifícios de carácter institucional, destacando-se a Base Aérea de Santa Maria,
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nos Açores, que incluía um hotel, de 1945, a gare do aeroporto do Sal em
Cabo Verde de 1947.

As suas viagens pela Europa foram muitas e durante um largo período,
fazendo assim um contacto com outras realidades e com o que se fazia lá fora.
Em 1936 fará uma viagem à Holanda, da qual resultaria o livro “A Moderna
Arquitectura Holandesa”, dedicado a essa experiência.
Esta viagem viria ter um grande impacto na sua procura projectual e na
sua produção escrita. Esta importância verifica-se quando Keil (1943, p. 9),
afirma que esta viagem o marcara por ter visitado “uma Holanda progressista,
guardando das tradições a justa medida, (…) com cidades construídas
segundo modernos e encantadores planos de urbanização; com arquitectura
moderníssima, embora com carácter tipicamente holandês”.
Esta forma de desenhar as cidades em que se consegue a consonância
entre carácter de modernidade e de especificidade típica, foi a base do
processo projectual a perseguir.
A especificidade de carácter dos novos bairros holandeses, onde a
cultura e a geografia são colocados lado a lado com a contemporaneidade,
darão a síntese que Keil do Amaral procurará satisfazer no que escreve e no
que projecta, originando no seu percurso uma narrativa essencial.
Não há dúvida que o que Keil do Amaral encontrou no território holandês
é o que deseja para Portugal, e seria através do modo de fazer o presente com
aspirações a futuro o que se coaduna com o caso português. Segundo o
próprio isso permitiria “fazer um Portugal melhor, coerente consigo mesmo,
onde os portugueses se sintam em sua casa – uma casa com as janelas bem
abertas sobre o Mundo – e na sua época” (Amaral, 1943, p. 61).
A integração dos edifícios na paisagem, num diálogo com a envolvente e
com os espaços projectados deixará marca em Keil do Amaral, sendo evidente
a empatia que esta forma de produção proporciona ao modo de pensar e
projectar. Hilversum na Holanda, pensada e projectada por Willelm Marinus
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Dudok (1884-1974)342, seria uma cidade de referência, cuja arquitectura e
urbanismo racional é resposta a uma necessidade prática.
Viria a ser a personalidade e o trabalho de Dudok, em conjunto com o
já referido Carlos Ramos, segundo o próprio Keil, as suas referências éticas. O
primeiro pelo seu trabalho no modo como planificava e construía para a
felicidade do cidadão comum e o segundo pelo magistério que lhe
proporcionou durante a sua formação enquanto colaborador no seu atelier.
A sua aproximação a Dudok, manifestou-se nos projectos da Escola da
Secil em Setúbal de 1938, no Aeroporto de Lisboa de 1938 (Imagem 51) na
Estação Ferroviária de Belém, de 1939 e sobretudo nos diversos projectos de
peças de equipamento dos parques acima referenciados.
Em 1939 voltará a viajar pela Europa, para se documentar para a
realização do projecto para o parque de Monsanto (Imagem 68), resultando
dessa viagem os princípios organizadores dos projectos urbanísticos para
Lisboa, os quais irão ter Keil do Amaral como elemento activo no desenho da
cidade.
A questão da habitação, depois do livro de iniciação à analise da
arquitectura A Arquitectura e a Vida, editado pela Biblioteca Cosmos, será
novamente abordada por keil do Amaral em 1945 na colecção Cadernos Azuis,
dedicada a “Problemas Contemporâneos”, com uma parte dedicada ao
“Problema da Habitação”343. Nele apresenta o panorama europeu, debruçandose depois sobre a história urbana do país e recorre ao exemplo concreto de
Lisboa, destacando o panorama negativo da habitação que é produzida em
Portugal, salientando o investimento do estado para a edificação de prédios de
luxo para rendas mais altas e as carências existentes para outras tipologias de
habitação. Lisboa é contextualizada numa situação de especulação, onde os
terrenos agrícolas são comprados a baixo custo, e que após a execução de
planos que não passam de mera distribuição de arruamentos, muitas vezes
342

Arquitecto holandês principal responsável pela construção de vários bairros na cidade de
Hilversum, cidade onde construiria o edifício sede do Município. Representante da Escola de
Amesterdão, viria a receber a medalha de ouro do RIBA.
343

Este texto deriva de uma conferência proferida por Keil do Amaral em 1943
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sem as necessárias infra-estruturais, implantam uma sobrecarga de edifícios,
aproveitando ao máximo os terrenos, objectivando o lucro. Keil inclusive,
chamava a atenção que estes não recebiam o nome de prédios de habitação
mas sim de rendimento, o que pressupunha que a adjectivação reflectia esse
pressuposto.
Esta acusação evidencia a não existência de uma política de habitação
que contemplasse a problematização nas suas vertentes sociais e para isso
recorre a dados concretos a partir dos censos de 1936, o qual demonstra que
cerca de quarenta mil pessoas viviam em barracas ou habitações clandestinas
e cento e cinquenta mil viviam em quartos ou partes de casa. Percebe-se
nestes dados uma critica às políticas de habitação do poder político do Estado
Novo.
E para isso apresenta soluções ao problema, integrando-o na
necessidade social e sendo considerado como um dever do estado, que não
deveria estar no âmbito do negócio especulativo, sem contudo por de lado o
contributo dos privados para a sua resolução.
Assim apresenta exemplos concretos em que Sindicatos, Cooperativas e
diversos organismos colectivos, através de uma dinâmica de ajuda estatal
poderiam promover através de programas específicos, a construção de
habitação para a população. E a forma era simples. Segundo a sua proposta,
caberia às Câmaras Municipais a responsabilidade de dar forma urbanística
aos programas propostos, através da cedência de terrenos e a construção de
infra-estruturas e equipamentos sociais.
Ao mesmo tempo apresenta um conjunto de medidas complementares
entre as quais a aquisição de terrenos feitas pelos municípios, prevendo um
tempo de cedência durante um largo período, e que perante a impossibilidade
da existência destes terrenos em zonas centrais, caberia a esses municípios
promover a implementação de meios de transporte colectivo. Para Keil do
Amaral (1945, p. 38), caberia aos arquitectos “ (…) um grande papel numa
grande e digna obra de renovação: o de tornar mais cómodas, atraentes e
económicas as habitações”, que se apoiaria na industrialização eficiente de
diversos elementos e materiais de construção, quando este problema também
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estivesse

solucionado.

Percebe-se

perfeitamente

que

estas

soluções

preconizadas por Keil do Amaral, baseiam-se nas premissas que orientaram a
construção da habitação no espaço entre guerras, pelas vanguardas do
Movimento

Moderno,

como

é

perceptível

nas

fotografias

do

bairro

Siemensstadt em Berlim e o conjunto habitacional de Bruchfeldstrasse em
Frankfurt de Ernst May a par de outros exemplos que acompanham o texto.
Na questão da industrialização da habitação, Walter Gropius foi um dos
arquitectos que mais escreveu e que viria por em prática tanto no bairro Torten
em Dessau como no projecto das casas pré-fabricadas para o bairro de
Weissenhof na cidade de Estugarda.
O texto de Francisco Keil do Amaral fundamenta através da história o
problema da habitação, recorrendo à situação europeia e através dela
enquadrar a situação portuguesa, esta baseada em números e processos
concretos, apontando soluções, nas quais as políticas económicas tanto
privadas como de apoio estatal seriam premissas fundamentais. Nestas
soluções apresentadas perspectiva a necessidade de planos de urbanização
dotados de um conjunto de factores onde se incluem as infra-estruturas e
transportes, verificando-se o conhecimento sistematizado e informado que Keil
do Amaral tem, da questão da habitação. Apesar da sua complexidade, a sua
solução está interligada a uma sistematização de situações concretas e escala
do problema da habitação, que Keil transporta como sendo um problema
também da arquitectura.
Assim a abertura ao Movimento Moderno é representado por Keil do
Amaral e de uma geração que o seguirá.

No livro A Arquitectura e a Vida, Keil do Amaral, além de passar em
revista milhares de anos de experiência humana e o caminho traçado para a
construção dos territórios, tal como nos chegaram até hoje, caracteriza o
panorama do problema da habitação na Europa a partir do inicio da Revolução
Industrial, acentuando a vertente do rápido crescimento das cidades, onde a
falta de habitações em número e qualidade, provocam problemas de higiene e
saúde. Estes problemas só seriam resolvidos a partir da iniciativa do poder
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político o qual tinha capacidade para coordenar os múltiplos aspectos das
questões da habitação, tendo em vista o desenvolvimento dos aglomerados
urbanos, visto que a orgânica do capitalismo, onde a procura do lucro é
preponderante, era a causa destes males.
Logo na introdução, Keil do Amaral (1942, p. 6) defende a boa
arquitectura, destacando os factores que estariam nessa qualificação, os quais
estariam vinculados aos “conhecimentos técnicos e o estilo do momento
acrescentando os ideais, a cultura e a maneira de viver dos povos”.
O livro é constituído por cinco partes, articulado como um processo
histórico, onde faz o panorama da evolução da arquitectura: 1-“Os primeiros
passos da Arquitectura”, 2- “A Arquitectura na Antiguidade”, 3-“Evolução da
Arquitectura na Idade Média”, 4- “Tempos Modernos”, 5-“ Consequências da
Revolução Industrial”.
Depreende-se neste percurso uma ideia de dinamismo dado a cada
momento da evolução das formas de habitar.
No capítulo dedicado à Revolução Industrial, fará uma análise sobre a
arquitectura doméstica.Será a Revolução Industrial, a responsável pela grande
transformação

social,

consequentemente

dando

origem

a

a novos programas que

novas

necessidades

e

exigem

novas respostas

arquitectónicas.
Keil do Amaral (1942, p. 113) fará o diagnóstico do conceito habitar,
quando afirma: “Até as moradias e os prédios de rendimento já não se
assemelham aos seus congéneres de há dois séculos atrás! Desapareceram
salas, salinhas, salões e saletas, trocadas pelas casas de banho. As cozinhas,
com fogões a gás ou electricidade, com frigoríficos práticos e elegantes, com
esgotos de águas e de lixos, tornaram-se pequenos laboratórios, e nem por
sombras recordam as velhas cozinhas. Mil pequenas e grandes diferenças
imprimem-lhe a marca de uma outra civilização e de uma maneira diversa de
viver”.
Esta referência vem indubitavelmente da reflexão sobre a arquitectura
holandesa.
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Para Keil, se o modo de vida é alterado, e não estando indissociável do
progresso técnico como valorização do individuo, as respostas para os espaços
domésticos terão que ser igualmente alterados. Segundo o texto, as zonas de
estar devem ser menos complexas e fragmentadas e ao mesmo tempo
desenvolver de forma progressista as zonas de serviço e higiene. Generalizamse assim as instalações sanitárias e as cozinhas assumem-se como espaço
funcional, prático, elegante e higiénico.
A descaracterização das cidades devido ao aumento demográfico
incontrolável e sem regras, que por si só deixam marcas profundas na
consolidação da estrutura urbana, foi uma das suas preocupações enquanto
arquitecto e urbanista. Estas duas actividades, na sua perspectiva, foram
sempre indissociáveis e sempre pensadas em consonância.
Na análise da cidade, o problema da falta de habitação e o desrespeito
que esta está sujeita aos especuladores, são dois vectores fundamentais para
a sua leitura, denunciando responsabilidades. Por isso quando pensou a
cidade tanto na prática como na teoria, se reflectia o seu sentido humanista.
Quando Keil do Amaral aborda o desenvolvimento das cidades, aponta
para a importância do urbanismo, que o próprio denomina como “ciência” e
para o papel dos urbanistas. São estes que detêm o conhecimento das
experiências, baseados no estudo histórico da evolução das cidades,
assegurando uma organização que assegure o bem estar dos cidadãos. Esta
capacidade dos urbanistas na resolução da problemática das cidades, advém
da realização de planos urbanos onde a densidade das populações, a
distribuição e orientação correcta dos edifícios, a organização do tráfego, áreas
industriais, centros de abastecimento, espaços livres e restantes elementos
que compõem a orgânica da cidade, estejam perfeitamente conjugados e
interdependentes. Percebe-se neste contexto, uma crença no Urbanismo,
sustentado cientificamente, como método na resolução dos problemas da
cidade em grande escala e da habitação em pequena escala, configurando
assim um modelo disciplinar de sustentação à arquitectura. Quando Keil do
Amaral (1942, p. 123) afirma que: “Sempre a Arquitectura traduziu, na mais
harmoniosa conjugação da Arte com o progresso científico, os ideais, a cultura
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e a maneira de viver dos povos” assume a complexidade da arquitectura como
conhecimento e prática.

O ensino, outra área pela qual Keil do Amaral muito se bateu, por
considerar que o que era ministrado nas duas Escolas de Belas-Artes, não
correspondia ao desejável preparo intelectual dos futuros arquitectos.
Foi no Congresso de 1948 que Keil formulou uma das mais importantes
teses sobre a temática do ensino, que no fundo reformula muitas das
observações relativas à questão feitas anteriormente, no conjunto de artigos
publicados entre Julho de 1947 e Junho de 1948, com o título, “Maleitas da
Arquitectura Nacional”.
Esta tese apresenta-se como um texto lúcido onde refere a oposição
entre a formação de artistas e a formação de bons técnicos, considerando que
a primeira opção é um erro basilar na organização do ensino da arquitectura e
a segunda proporcionaria um perfil consciente e consistente do papel do
arquitecto na sociedade, estando apetrechado tanto intelectualmente como
tecnicamente.
Para reforçar a ideia da má pedagogia, a “prova do quarto” 344, é
considerada por Keil do Amaral, uma “prática monstruosa” que induzia os
examinandos a utilizarem a desonestidade, por estarem obrigados a improvisar
para não comprometerem o desenvolvimento do esquisso, e que para tal a
utilização de truques na produção, era recorrente. Esta situação induzia ao
improviso e consequentemente à não utilização de bases sérias na execução
do trabalho de suma importância na carreira do futuro arquitecto.
O plano de estudos dos cursos de arquitectura, elemento basilar na
formação do arquitecto, também é objecto de análise. Segundo Keil do Amaral,
este apresenta diversas deficiências e nestas enumera a disciplina de
Construções que se resume ao estudo elementar e teórico sem ser
344

A prova de exame consistia na realização de um trabalho, a partir de um programa, que era
concretizado por meio da produção de um esboceto, realizado durante oito horas em que cada
aluno estava encerrado num espaço, e que depois seria desenvolvido num prazo especifico e
regulamentado.
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aprofundado, de alguns problemas que no contexto do panorama da época
estariam inclusive obsoletos. Além disso a disciplina de Arquitectura antecedia
a de Construções em dois anos, o que parecia ilógico e História da Arte não
passava de um longo enunciado de nomes, datas e pequenas particularidades
artísticas.
A rotina e a falta de adequação às realidades e a oposição sistemática
por parte dos professores a que os alunos estão sujeitos são também
salientados, acusando o hermetismo existente nos cursos de Arte.
Nas conclusões e votos finais é veemente o seu apelo para que o SNA,
assumisse as responsabilidades do processo de remodelação do ensino da
arquitectura bem como a construção de novas instalações para as duas
Escolas de Belas Artes, tendo em conta as más condições de ambos os
edifícios, tanto em Lisboa como no Porto.
O percurso de Keil do Amaral, foi condicionada pelo peso excessivo do
regime político da sua época, que condicionou a sua actividade como líder
cívico e da classe profissional e que muita vezes, o levou como a tantos outros
arquitectos a uma censura e algumas vezes à auto-censura sobre a linguagem
arquitectónica adoptada. Na década de quarenta, considerada uma das mais
complexas no panorama social e político para o país e também para a
arquitectura, optou por um compromisso com uma arquitectura que fosse
tradicional e moderna.
Keil do Amaral provará que territórios diferenciados produzem
arquitecturas diferenciadas, ao mesmo tempo que a arquitectura popular e a
arquitectura do Movimento Moderno têm afinidades, se tivermos em conta a
racionalidade no recurso ao menor número de meios e sem recursos ao
supérfluo, para uma maior eficácia.
Por convicção, afasta-se deliberadamente das oscilações existentes
entre nacionalismo e modernismo, optando por uma nova via, na qual de forma
culta conjugou a genuína arquitectura portuguesa e a modernidade. A
inspiração na arquitectura holandesa reflecte-se num desejo de reinvenção
tradicional, recorrendo às formas puras da arquitectura regional, num desenho
desenvolvido de dentro para fora, apostado em trabalhar com uma austera
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economia de meios e ao mesmo tempo criar espaços de uma qualificada
intimidade e por isso, responsável pela sua resistência à aplicação directa dos
códigos das vanguardas do Movimento Moderno.
A capacidade em construir o seu próprio discurso apoiado sobretudo em
reflexões que não se cansa de procurar e inquietações que não guarda para si,
e que faz chegar a outros, através de conferências e comunicações, fará dele
uma influência na gerações de arquitectos que começam a desenvolver a sua
actividade depois dos anos cinquenta, entre os quais se destacam Manuel
Tainha, Nuno Teotónio Pereira e Rafael Botelho e alguns arquitectos da ODAM
como Fernando Távora e João Andresen.
Francisco Keil do Amaral estabelecerá a transição para o Movimento
Moderno cuja adesão é conscientemente realizada pela geração Moderna que
se afirma a partir dos anos cinquenta.
Serão estes arquitectos após Keil do Amaral, a terem uma consciência
da actualidade da arquitectura tradicional e os resultados que podem advir do
cruzamento com a arquitectura moderna.
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3.2.Edifícios Públicos de Equipamento

3.2.1. Casa da Moeda como atitude

A casa da Moeda (Imagens 126, 127, 128, 129. 130, 131, 132 e 136) é
sem contestação, uma das mais singulares obras do Modernismo português,
demonstrativo da evolução que este veio ter no contexto da arquitectura
nacional e representativo de um racionalismo e funcionalismo programático
singular.
Por meio de um programa misto, que integra o edifício da administração
como objecto de representação e o corpo de oficinas organizadas
programaticamente com carácter utilitário, revela a forma pioneira como é feita
uma abordagem que atinge de forma inovadora uma nova experiência num
quadro de leitura da Arquitectura Moderna, procurando na arquitectura
holandesa uma forma de experimentação. A atitude de Segurado à
aproximação da arquitectura holandesa revela uma situação inédita para a
época, quando procura novas identificações, saindo do contexto francês ou
alemão.
Não há dúvidas que esta foi uma obra de afirmação no percurso de
Jorge Segurado345, como no da modernidade portuguesa e onde a leitura da
sua complexidade exercita as ideias que definem o tempo do próprio autor
caracterizado pelas ambiguidades entre tradição e modernidade.
O conjunto da Casa da Moeda (Imagens 126, 127, 128, 129. 130, 131,
132 e 136) estabelece uma relação uniforme com a envolvente traduzindo de
uma forma quase única, um conceito de modernidade recém adoptado
associado ao nacionalismo já em progressão.
A arquitectura como valor simbólico, ou mesmo, a motivação desta
como arte, associadas a uma forte componente expressionista, são
características principais desta obra e reflectem uma série de aspectos que
resultam do conhecimento de Segurado, da arquitectura internacional e
345

A Casa da Moeda viria a ser o grande projecto, após longa estadia na cidade de Berlim
iniciada em 1931, onde vivia Mário Eloy (1900–1951). Os dois amigos, além das grandes
causas culturais, assistiram, também, aos primeiros sinais da ascensão nazi.
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também

uma

aprendizagem

prática

da

de

arquitectura,

percebendo-se

também

uma

interpretação

correcta

do

racionalismo.
Esta obra foi a grande
oportunidade para Segurado se
confrontar com a complexidade
de

influências

deste

tempo
Imagem 126

português.

Através

dessa

foi-lhe

possível

afirmar as premissas modernas

Casa da Moeda
Pormenor da galeria de ligação entre o bloco
administrativo e o bloco oficinal
Arqto. Jorge Segurado

representadas pela consciência

Fonte: Luís Manuel Pereira

complexidade,

moral e social, ancoradas no
progresso, a par do envolvimento
técnico com a construção e a urbanística, expressas de forma impar, através
desta nova tipologia arquitectónica.

A construção da nova Casa da Moeda (Imagens 126, 127, 128, 129.
130, 131, 132 e 136) coincide com o momento crucial da afirmação do Estado
Novo e da criação da “Comissão de Estética da Cidade de Lisboa”, o que
significa que esta obra irá coincidir efectivamente, com um momento chave do
processo de institucionalização e consequente regulamentação do “gosto
oficial”. Desta forma, constituiu o sinal de partida dos rumos da arquitectura
portuguesa

dentro

dos

pressupostos

de

uma

modernidade

europeia

racionalista.
Perspectiva-se assim uma conjuntura de convívio ente a tendência
internacional e a vontade em alicerçar conceitos próximos de uma
modernidade europeia, em que a arquitectura seria o meio de construção de
um país novo e capaz de trazer progresso e desenvolvimento ao país.
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Em Dezembro de 1932, por
encomenda directa, Duarte Pacheco
entrega

a

Jorge

Segurado346,

com

apenas 35 anos, o projecto da nova
Casa da Moeda, decorrendo a sua
construção em três fases, devido à sua
complexidade programática. Entre 1933
e 1937, a construção do edifício de
Administração; entre 1937 e 1941, a
construção do edifício fabril; mais tarde,
uma terceira e última fase, entre 1955 e
1958,

com

a

construção

de

uma

extensão ao edifício, implantado no
pátio central.
A criação da Casa da Moeda viria
a ter um grande impacto na sociedade
portuguesa, sendo por isso publicitado
em diversos meios de informação, como

Imagem 127
Casa da Moeda- Pormenor da zona de
entrada do Edifício Administrativo
Arqto Jorge Segurado
Fonte: Luís Manuel Pereira

se pode ler no jornal Diário de Notícias:
“A nova Casa da Moeda que segundo
nos consta irá ser entregue a um
arquitecto moderno de grande merecimento e comprovada competência, ficará
igualmente localizada na área das outras duas construções e será edificada do
mesmo estilo contemporâneo, completando no conjunto destes grandes
edifícios públicos um bairro grandioso e moderno que dará um belo traço de
semelhança da nossa capital com as grandes cidades estrangeiras”347.

346

Os primeiros esboços para a Nova Casa da Moeda, são iniciados em 1931, para os
terrenos onde se instalaria o Instituto de Estatística na Avenida António José de Almeida. A
encomenda definitiva só se concretizaria em 13 de Dezembro de 1932 para um novo terreno
na Avenida Miguel Bombarda.
347

In, Diário de Notícias de 16 de Dezembro de 1932.
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Fazendo uma leitura a partir deste extracto, são aferidos dois pontos
fundamentais para o entendimento do desenrolar do projecto. Em primeiro
lugar, a importância da criação e da construção do edifício, em segundo a
linguagem do edifício deveria traduzir-se num estilo contemporâneo.
Admite-se assim a preocupação do Estado Novo em apoiar-se num
discurso próximo a uma imagem moderna, logo a uma arquitectura moderna. A
escolha viria a recair num arquitecto que configurasse essa modernidade.

Imagem 128
Casa da Moeda Vista da entrada fabril
Arqto, Jorge Segurado
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da Modernidade- A travessia portuguesa, ou o caso da
obra de Jorge Segurado como um exemplo de complexidade e contradição na arquitectura
(1920-1940)

Segurado, desde 1931, faz parte dos quadros da Direcção Geral dos
Edifícios do Sul. Nesta função, desenvolveu vários estudos para o projecto,
incluindo o que seria feito para o quarteirão onde veio a ser construído o
Instituto de Estatística348.

348

No ano de 1930, a escolha recaiu sobre os terrenos do quarteirão de Estatística junto ao
Instituto Superior Técnico, para o qual Segurado desenvolveu os primeiros esboços.
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Para este projecto, Segurado conta com a colaboração dos arquitectos
António Varela e Dário Vieira, na primeira fase, e, mais tarde, Adelino Nunes,
do engenheiro Espregueira Mendes e dos artistas plásticos, escultor Francisco
Franco e do pintor Henrique Franco que participaram na decoração e
ornamentação do edifício.
Uma obra desta dimensão acaba por não ter um percurso linear. A
juventude de Segurado seria uma explicação para esses avanços e recuos

Imagem 129
Casa da Moeda
.Alçado e cortes das Oficinas
Arqto. Jorge Segurado
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da Modernidade- A travessia portuguesa,ou o caso da
obra de Jorge Segurado como um exemplo de complexidade e
contradição na arquitectura (1920- 1940)

durante a execução do projecto que sofreu revisões por ordem dos vários
pareceres desfavoráveis do Conselho Superior de Obras Públicas. Apesar
dessas críticas e da revisão do projecto, o edifício da Administração é
concluído em 1937, seguindo-se a adjudicação, em 1938, da empreitada do
edifício das Oficinas entregue em Agosto de 1941. Entre 1942 e 1948, dá-se a
fase de construção da unidade fabril, terminando a sua construção anos mais
tarde, já na década de cinquenta.
A construção deste complexo, composto por uma parte fabril (Imagens
128 e 135) e outra administrativa, criado prioritariamente de raiz para
fabricação de moeda, seria uma das construções de maior envergadura deste
período, sendo a primeira obra de vulto a ser mandada construir pelo regime.
Esta obra viria contextualizar a modernização da produção industrial de moeda
e representaria, por outro lado, a estabilidade orçamental, objectivo
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fundamental do progresso almejado pelo regime. A intervenção prevista
justificaria plenamente o esforço económico que a sua construção significava.
A construção da casa da Moeda (Imagens 126, 127, 128, 129. 130, 131, 132 e
136) viria a reunir todas as condições para ser a peça chave da imagem do
regime, não só como meio de agilização do sistema financeiro do país pela
produção de moeda mas também como marco urbano e arquitectónico.
A dimensão e objectivos deste empreendimento, tal como tinha ocorrido
em outras estruturas idênticas em funcionamento na Europa perfilariam uma
organização estrutural pioneira no país, quer a nível programático quer a nível
funcional.
O local onde veio ser a construída a Casa da Moeda, conciliava uma
estrutura mista contendo áreas fabris e propriedades rurais que rapidamente
vieram a ser urbanizadas. Neste contexto surgem vários edifícios estatais como
o Instituto Superior Técnico (Imagens 72, 73 e 74) e o Instituto Nacional de
Estatística e o Liceu Filipa de Lencastre, que de comum tem grandes áreas de
implantação, tal como viria a suceder com a Casa da Moeda. Um terreno com
uma grande área livre, junto à avenida Defensores de Chaves reunia as
melhores condições e seria o lugar que viria a ser escolhido, para implantar um
edifício que se pretendia como o símbolo do Regime.
A partir dessa premissa, Jorge Segurado organiza uma estrutura
semelhante a um quarteirão habitacional, com um espaço interior ajardinado e
comunitário, semi-aberto e semi-privado, fazendo a ligação com a envolvente,
com intenção de reforçar o carácter humano do complexo.

De forma objectiva os estudos de Segurado são feitos no sentido de
minimizar os efeitos das pendentes, afundando os corpos implantados através
da criação de semi-caves com fachada para o interior do pátio.
O conjunto edificado organiza-se pelo redesenhar da forma rectangular
do quarteirão, aberto no interior cujo espaço forma um extenso pátio.
A composição do complexo organiza-se como uma estrutura clássica,
pela pureza formal e equilíbrio obtido, visível sobretudo na composição e
agregação dos corpos recorrendo porém a eixos e pontos de tensão
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manifestados pelas diagonais dos acessos e circulação. A regularidade da
composição verifica-se de maneira uniforme, não sendo extensível a todo o
conjunto, dado a distinção do carácter funcional dos dois edifícios: o corpo da
Fábrica e o da Administração. Esta atitude evidencia a formação clássica de
Segurado e, talvez por isso, contextualize o paralelismo que existe, senão no
todo, mas certamente nalgumas partes, com algumas obras internacionais
anteriores.
Na leitura feita por Andreia Galvão (2003, p. 307)., na sua tese A
caminho da Modernidade - A travessia portuguesa, ou o caso da obra de Jorge
Segurado como um exemplo de complexidade e contradição na arquitectura
(1920-1940), o paralelismo verificado na obra da Casa da Moeda aproxima-se “
(…) de uma das obras pioneiras da racionalidade moderna, peça chave dos
primórdios da modernidade; o corpo fabril da A.E.G em Berlim, que por sinal
não se localiza fisicamente muito longe do edifício que serviu de modelo à
Casa da Moeda sob o ponto de vista funcional e técnico - o Reichsdruckerei em
Berlim”.
A mesma autora refere a particular semelhança com o edifício da A.E.G.
de Peter Behrens, sobretudo no aspecto formal do corpo fabril, facto que pode
ser explicado por ter tido conhecimento desta obra quando da sua estadia mais
prolongada em Berlim que decorreu quando já estava envolvido com os
primeiros estudos para a Casa da Moeda.
Na relação do edifício com a envolvente urbana destacam-se o
tratamento diferenciado das fachadas através dos eixos diagonais e pelo
desligamento das massas construídas, configuradas em função das frentes
urbanas e do diálogo que se pretende com as mesmas. A autonomização dos
edifícios da Administração e das Oficinas reforça a definição da espacialidade
interior, característica que também aproxima a Casa da Moeda (Imagens 126,
127, 128, 129. 130, 131, 132 e 136) da urbanística holandesa.
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Os tons verdes utilizados nas
paredes

exteriores

do

Administração

e

rebocados

unidade

sintonia

da

com

o

edifício

nos

da

elementos
fabril,

recurso

ao

em
tijolo

vidrado, dão uma expressividade única
a este conjunto, reforçada na fachada
fabril, pelo recurso à alternância entre
cheios e vazios onde sobressai o vidro
como material, numa síntese racional.
O edifício da Administração,
implantado no topo norte, assume uma
posição preponderante no conjunto,
destacando-se

como

uma

forma

expressiva de composição urbana,
fundamental na articulação da entrada
do corpo fabril da Casa da Moeda
(Imagens 128 e 135), situada na
esquina da Avenida João Crisóstomo.
A ligação aos três corpos das oficinas,
organizados em forma de “U” é feita
através de dois corpos simétricos de
passagem, elevados sobre pilotis. A

Imagem 130
Casa da Moeda
Pormenor da estrutura na fachada
Arqto. Jorge Segurado

ocupação regular do quarteirão, com a
implantação

periférica,

libertação

do

redução

da

espaço
massa

organiza
interior

a

pela

construída

formalizando o pátio. A solução dos
corpos de passagem torna-se prática e
funcional pois liberta a circulação térrea

Imagem 131
Casa da Moeda
Vista da estrutura na fachada
Arqto. Jorge Segurado
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da
Modernidade- A travessia portuguesa,ou
o caso da obra de Jorge Segurado como
um exemplo de complexidade e
contradição na arquitectura (1920- 1940)

e permite ligar pisos superiores mantendo áreas funcionais autónomas,
lembrando em muito a atitude de Cristino da Silva no projecto do Liceu de Beja
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(Imagens 56, 57 e 82). Esta atitude permite a combinação de duas funções
com áreas funcionais diferenciadas no corpo da Administração e no corpo
Fabril. O edifício da Administração apresenta algumas características formais e
espaciais bem distintas das do corpo fabril, introduzindo simultaneamente uma
dualidade e uma noção de complementaridade em relação à unidade do
edifício sem prejuízo da demarcação visual entre a área da fábrica e do edifício
administrativo. De forma inequívoca, o tratamento que é dado ao corpo fabril da
Casa da Moeda (Imagens 128 e 135) não é inferior ao do edifício da
Administração, ao contrário do que era comum nos edifícios fabris em Portugal.
Neste contexto, o complexo parece cruzar essencialmente os campos da
expressão e da racionalidade, elementos emblemáticos do ideário moderno e
funcionalista. Denota-se, por parte de Segurado, uma intencionalidade de cariz
expressionista no corpo fabril, conseguida pelos materiais de revestimento e
consequente cromatismo e pela extensão dos panos de fachada sobre a
envolvente pontualmente interceptados pela entrada fabril, organizando uma
composição

de

notável

equilíbrio e dinamismo.

A

circulação

periférica

define

a

estrutura visual do edifício
fabril

sobre

interrompida

o

pátio,

entre

a
Imagem 132

unidade fabril e o corpo
administrativo
pelas

ligados

duas

galerias

existentes cuja presença
remete
função

para

Casa da Moeda
Pormenor da cobertura das Oficinas.
Arqto. Jorge Segurado

a

dupla

estética

e

desenho

de

Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da Modernidade- A
travessia portuguesa,ou o caso da obra de Jorge Segurado
como um exemplo de complexidade e
contradição na arquitectura (1920- 1940)

funcional.
O

Segurado para os acessos mereceu um tratamento cuidado quanto à sua
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organização. O acesso ao edifício administrativo faz-se sobre o eixo central da
composição e os acessos de viaturas e dos trabalhadores às zonas oficinais
organizam-se pelo interior do pátio, através de um eixo que define a diagonal
da implantação do quarteirão.
A solução de ocupação territorial determina uma forte expressão urbana
pela horizontalidade dos edifícios e a abertura dos volumes, conferindo-lhe
uma relação uniforme com a malha urbana que nega a monumentalidade,
afastando-se da imponência do conjunto do Instituto Superior Técnico
(Imagens 72, 73 e 74) e do Instituto Nacional de Estatística. Neste sentido, o
diálogo que o complexo estabelece com a envolvente urbana é sereno, apesar
de heterogéneo.
O conjunto é composto por dois corpos com diversas alas, sendo o
primeiro corpo destinado aos escritórios, laboratórios e serviços administrativos
e o segundo em forma de “U” aos serviços, oficinas, armazéns, refeitório e
balneário.
Os dois corpos assumem uma presença visual diferenciada mas
estabelecem um diálogo entre si e com a envolvente urbana. A forma do
quarteirão regular e semi-aberto denota propositadamente uma ideia de
desligamento entre o corpo da administração e o corpo das oficinas,
objectivando uma duplicidade de leitura do conjunto assim como da imagem
urbana.
Ainda segundo Andreia Galvão (2003, p. 304), “Segurado orientou o
projecto para um dualismo da expressão arquitectónica que nos remete para o
período da Ilustração e da Architecture Parlant”349, ou seja, “a ambiguidade
entre as duas unidades funcionais do complexo da Moeda poderá ter uma
valência idêntica à expressividade simbólica das Barriéres de Paris”350. (Idem)

349

Refere-se ao conceito de edifícios que através de forma e linguagem, explicam a sua própria
função ou identidade
350

Regulamentos de Haussmann que impunham na construção os alinhamentos para
expansão gradual das ruas para melhorar a iluminação e a segurança dos edifícios mais
antigos.
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Segundo a mesma autora, as referências a Claude-Nicolas Ledoux
(1736-1806) e Blondel (1705-1774)351 são entendidas nesta obra como
directrizes objectivas, pelo que o “Palácio” e a “Fábrica” simbolizariam a velha
dialéctica iniciada na modernidade entre “Poder” e “Trabalho”. Este facto
evidencia-se no posicionamento do edifício da Administração que, embora não
sendo o centro da composição, assume uma posição de destaque, definindo
assim uma centralidade, conseguida pelo desligamento permitido pelos
passadiços, que rompem a clausura do quarteirão. O quarteirão define-se
assim com dois edifícios distintos, onde o corpo da Administração parece ter
um carácter mais imponente que o da Fábrica mas que, de forma pacífica, os
dois, rematam uma noção de conjunto, situação que não deixa de ser curiosa
para funções tão díspares.
A entrada para o bloco da Administração é feita pelo átrio principal e
ladeada por dois corpos proeminentes, organizando dois espaços funcionais,
sendo um a sala e guarita de segurança e o segundo, as escadas de acesso
aos restantes pisos. A entrada para o núcleo fabril, a tardoz, assume um
carácter formal dinâmico e expressivo o que se traduz numa imponência
deliberada obtendo protagonismo na leitura geral do conjunto, objectivando um
destaque enquanto frente urbana e assumindo uma maior importância a nível
de todo o conjunto.
Verificamos assim, que, a hierarquia que Segurado configura para as
entradas no edifício é subvertida no seu conceito. Esta situação materializa-se
pela escala das mesmas, sendo a do átrio no bloco da administração mais
pequena, embora revestida a materiais mais nobres que a do edifício fabril, a
qual organiza um volume cilíndrico aberto para o pátio interior e funciona como
contraponto do corpo saliente do átrio principal.

351

Referência ao conceito do Caractère formulado por Jacques-François Blondel considerado
o nível mais importante para a criação da “boa arquitectura”, quer se tratasse de edifícios
públicos ou privados, condicionados mais pela sua expressão simbólica ou pela sua função
utilitária
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No caso do corpo do átrio da entrada fabril, temos como consequência
das suas proporções, legibilidade estrutural e pela presença da luz, uma
relação de equilíbrio visual e uma espacialidade monumental.
O revestimento a tijolo do
corpo

fabril,

material

muito

utilizado em edifícios fabris e que
de certo modo remete para a
tradição portuguesa em edifícios
do

género,

confere-lhe

plasticidade

e

um

uma

destaque

figurativo devido à força plástica
que esse material proporciona
pelo seu acabamento e cor.
Facto que não deixa de ser
estranho é o embasamento do
edifício

administrativo

tratamento

reflecte,

cujo
segundo

Andreia Galvão, um “desenho
académico”352
tempo,

a

e,

ao

mesmo

representação

estereotomia

propõe

da
uma

horizontalidade mais acentuada
na leitura do edifício.
Os alçados do conjunto

Imagem 133
Câmara Municipal de Hilversum- Holanda– 1924
Pormenor da torre sudeste

fabril para o exterior, definidos por

Imagem 134

uma clara falta de vãos, situação

Câmara Municipal de Hilversum- Holanda– 1924
Átrio de entrada
Arqto, Willem Marinus Dudok

explicada

pelos

programáticos
contrastam
superfícies

condicionantes
da

com

segurança,
as

Fonte: http://www.google.com/search

grandes

envidraçadas

do

interior do pátio. Esses grandes panos de parede, conjugados com a larga
352

Atitude observada em muitas das obras de Segurado executadas sobretudo nos anos vinte.
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proporção das janelas e a lisura da composição, marcam um paradigma de
qualidade construtiva.
No bloco administrativo verifica-se uma leitura horizontal dos vãos o que
reforça a evidência do sistema modular utilizado e configura uma solução
estética intencional proveniente da divisão modular anunciada pelos pilares
aparentes na fachada.
A utilização de grandes panos envidraçados no pátio interior, além das
razões técnicas implicitamente relacionadas com a funcionalidade do edifício,
remete para uma racionalidade e expressionismo procurados por Segurado e
preconizados de forma metafórica na relação da espiritualidade permitida pela
transparência do vidro na obtenção de luz tal como Walter Gropius fizera na
fachada das oficinas da escola da Bauhaus de Dessau (Imagem 81), ou Erich
Mendelsohn
353

1953)
de

(1887-

nas superfícies

cerâmica

vidrada

utilizadas no revestimento
do

edifício

Berliner

Tageblatt em Berlim, de
1921.
O

projecto

desenvolve-se a partir de
uma concepção estrutural

Imagem 135

de pilares e laje num

Casa da Moeda
Arqto. Jorge Segurado
Pormenor da Entrada do edifício fabril com Baixo- relevo
de
Francisco Franco

sentido

da

volumétrica
utilização
uniformes,

agregação
através

de

da

módulos

Fonte:Luís Manuel Pereira

constituindo

isto também um elemento conceptual muito forte. Todo o conjunto é organizado
por um módulo de 5 metros com algumas variantes e múltiplos, tendo a testa
353

Arquitecto nascido na antiga Prússia, fez os estudos em Berlim na Universidade Técnica.
Após um período em que a arquitectura neo-clássica e o estilo Jugendstil foram as suas
influencias, ligar-se-ia ao grupo de expressionistas, tendo depois, como referencia Frank Lloyd
Wright.
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de tramo, com variações de comprimento. Este sistema construtivo e de
composição baseia-se no unit-system354, muito utilizado nos EUA.
A estrutura, executada em betão pré-esforçado incombustível e antisísmico e os pavimentos, em laje de betão armado, foi preenchida com
alvenaria hidráulica. As paredes interiores são em alvenaria de tijolo simples e
as paredes exteriores com dois paramentos.
Outro recurso estrutural foi a utilização do pilar saliente, este rodado e
de base quadrada, surgindo na fachada de forma semi-saliente, que, além da
sua função estrutural, vinca um carácter estético, pela sua dimensão e
verticalidade, atribuindo, assim, um ritmo dinâmico ao conjunto.
O unit-system permitia a utilização da cobertura plana e estava
associado à utilização desta em terraço como forma de maior aproveitamento
de área e embaratecimento geral da construção, preocupação assumida no
pós-guerra com a utilização da estandardização. Assim, numa lógica de
racionalização, perspectivava-se uma união entre arte e indústria. Segurado
opta pela

cobertura em terraço em

todo o

conjunto

substituindo-a

ocasionalmente, no bloco fabril, por uma cobertura em shed permitindo a
entrada directa da luz norte. Pontualmente, algumas áreas de terraço são
preenchidas por tijolo de vidro cilíndrico, de utilização tão comum nas obras da
época.
As coberturas da área fabril e oficinal são suportadas por estrutura préfabricada em ferro e estudada funcionalmente para o efeito e compostas por
elementos modulares de asna elevada, articulados em forma de dente para
permitir a entrada difusa de luz solar, necessária a este tipo de trabalho oficinal.
Esta solução veio a constituir um exemplo muito interessante de modulação
racional, processo utilizado por Mendelsohn na fábrica de têxteis de
Leninegrado.
Confirma-se que a economia da obra foi uma preocupação, sobretudo
na escolha dos materiais aplicados, identificados com carácter de durabilidade,
354

Sistema construtivo herdeiro da “Escola de Chicago”, muito divulgado na América e
amplamente aplicado nos anos vinte. Este sistema baseava-se em unidades da construção que

eram pré-moldadas e colocadas à posteriori no local definitivo da construção.
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robustez e qualidade associados a um grande desejo de sobriedade
intemporal, característica incontornável do classicismo purista como do
racionalismo mais dogmático.
O recurso a materiais estandardizados foi também a opção para
revestimentos exteriores como a utilização do tijolo vidrado e o mosaico
cerâmico, para as caixilharias e para as guarnições de vãos sobretudo no
corpo fabril.
Para os átrios e espaços mais relevantes do conjunto, a opção foi a
utilização de materiais nobres de forma cuidada, recorrendo a uma variedade
de madeiras e mármore lioz, este também utilizado nas cantarias. Para a zona
das oficinas foi escolhido o mosaico cerâmico, como revestimento.
A aplicação do tijolo vidrado de cor verde-escuro e do mosaico cerâmico,
utilizado pela primeira vez em Portugal, em conjunto com o decorativismo 355,
organizam uma relação plástica de leitura uniforme, embora o conjunto
apresente uma nudez decorativa exterior e uma certa contenção decorativa
interior. As experiências levadas a cabo em Hilversum, na Holanda356, por
Dudok que incidiam essencialmente na utilização de superfícies vidradas e com
cor, sobretudo no edifício do Município de Hilversum (Imagens 133 e 134), são
referências a que Segurado recorre de forma convicta.
A utilização de obras de arte no conjunto reafirma a consonância entre
arte e arquitectura, atitude vigente na época. Só a partir de 1937, com a
finalização do edifício da Administração, é iniciada a encomenda de obras de
arte que iriam integrar o conjunto. Esta filosofia, oriunda da estética
novecentista, deu a Segurado a possibilidade de escolher os artistas que
executariam as obras. Assim, convida Francisco Franco para a execução do
baixo-relevo sobre a entrada do bloco oficinal e “aceita” Henrique Franco para
executar os frescos da Sala de Numismática, apesar deste trabalho ter sido
355

Salienta-se o “baixo-relevo” que representam a história dos principais trabalhos do fabrico
da moeda feita por Francisco Franco, executado na fachada exterior à Sala do Museu da
Numismática. Este objecto de grandes dimensões , contudo dotado de uma linearidade
geométrica clássica e simples, levemente Arte Déco, virá de encontro ao espírito do edifício.
356

A Holanda foi um dos primeiros países a investir na construção doméstica barata,
recorrendo ao em tijolo à vista.
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destinado antes a Almada Negreiros cuja proposta foi recusada pelo Director
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
O mobiliário, seguindo uma lógica racional, foi escolhido no mercado e
em muitas circunstâncias desenhado pelo atelier de Segurado. Assim, seria
projectado numa dinâmica recorrente à geometria rigorosa e executado em
muitos casos, em contraplacado de madeira e tubo metálico, tendo a sua
concepção carácter sistemático de acordo com as salas de trabalho do edifício
e em consonância com os espaços arquitectónicos.
Embora pouco habitual no país, o edifício será dotado de todas as infraestruturas modernas em termos de conforto ambiental, desde o aquecimento
central, ventilação, rede eléctrica e rede de telefones além de sinalização de
alarme contra incêndio e ainda alarme geral.
Como acima foi referenciado, a morosidade da construção do conjunto
levou a que, no decorrer do processo, surgissem algumas polémicas357, às
quais Segurado respondeu de forma objectiva, reivindicando o racionalismo e a
necessidade do edifício responder à funcionalidade interior. Isso verifica-se
sobretudo quando a obra do edifício da Administração estava quase concluída
em 1936, altura a partir da qual, a Secção de Belas Artes da Junta Nacional de
Educação, criticando a linguagem moderna do edifício, reivindicou um novo
projecto de embelezamento do alçado poente.
A atitude de Segurado assume grande importância pois, a partir daí, os
parâmetros de modernidade como imagem dos edifícios estatais não coincidem
com a opinião do próprio aparelho de Estado e o facto do projecto não se
enquadrar nos valores aceites pelo aparelho e as consequentes críticas que
sofreu, podem elucidar-nos sobre as verdadeiras intencionalidades estéticas,
num momento de implantação da imagem do Estado Novo. Está assim
anunciado claramente o novo rumo que conduziria a uma nova postura perante
a produção arquitectónica nacional e na qual Segurado seria actuante.

357

Sobretudo os pareceres do Conselho Central de Obras Públicas no decorrer da obra. A
titulo de exemplo o parecer de 25/5/34 e no capitulo 14, designado como “Aspecto Exterior”, o
relator expõe toda a sua animosidade para com a arquitectura racional, classificando-a de
politicamente incorrecta por apresentar conotações “internacionalistas”.

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

416

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

Em termos objectivos, verifica-se nesta obra o seu pioneirismo dentro do
panorama da arquitectura portuguesa da década de trinta pontuada por uma
modernidade

de

características internacionais
em busca de uma expressão
para Portugal que se queria
renascido por meio de uma
nova ideologia. Sendo assim,
poder-se-á afirmar que nesta
obra confluem a afirmação do
regime e a adopção dos
modelos

da

arquitectura

europeia, da qual Segurado
se

conhecedor358,

mostrou

sobretudo

após

visita

à

“Verein Bauausstellung”359.
A

efémera

portuguesa,

modernidade
onde

a

Imagem 136
Casa da Moeda
Maquete do conjunto com vista sobre a esquina da Av.
Miguel Bombarda
Arqto. Jorge Segurado
Fonte: Andreia Galvão, In A caminho da ModernidadeA travessia portuguesa,ou o caso da obra de Jorge
Segurado como um exemplo de complexidade e
contradição na arquitectura (1920- 1940)

confluência de valores passados se ajusta a uma projecção futura torna este
edifício o ponto mais alto de síntese e complexidade da obra de Jorge
Segurado.
Tanto o primeiro projecto como o definitivo são elementos notáveis do
seu percurso pela expressividade e espontaneidade que propõem, traduzindo
uma intenção conceptual claramente expressionista, como se verifica pelo
recurso às longas faixas opacas e ao vidro que configuram o conjunto.

358

Como anteriormente foi referido, em Agosto de 1931, encontrava-se em Berlim no âmbito da
viagem de estudo que se propusera fazer para, conhecer o moderno europeu e estudar a
arquitectura em elevação vertical. Nessa viagem contactou com a arquitectura habitacional
holandesa, as construções modernas de Berlim.
359

As experiências da “Verein Bauausstellung” fundada propositadamente por indústrias
ligadas à construção alemã desde 1927, conduziu à elaboração de protótipos por diversos
arquitectos entre os quais se destacaram Bruno Taut (1880-1938), Martin Wagner (1885-1957),
Erich Mendelsohn, Otto Barnning (1883-1959), que apresentavam propostas para um
alojamento de emergência.
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Ainda segundo Andreia Galvão (2003, p. 263) “a Casa da Moeda
(Imagens 126, 127, 128, 129. 130, 131, 132 e136) não tem nenhum
paralelismo tipológico em Portugal devido ao seu carácter funcional único”,
possuindo sim um valor enquanto testemunho da complexa modernidade
portuguesa, durante a fase de maturação do regime.
Embora de carácter único, esta obra apresenta algumas afinidades com
outras obras de outros profissionais, levados a cabo nesta década, com quem
chegou a constituir parcerias de trabalho, como Carlos Ramos, António Varela
e Adelino Nunes, estes dois últimos, seus colaboradores no projecto da Casa
da Moeda.
O conceito de racionalidade subjacente a esta obra, segundo Andreia
Galvão, está enunciado nos princípios de H.R Hitchcock e P. Johnson, para a
definição do Estilo Internacional a partir dos princípios básicos do Movimento
Moderno cuja identificação se faz na ênfase do volume ou do espaço, na
regularidade em oposição à simetria, na elegância de materiais e finalmente na
perfeição técnica e nas proporções em vez de ornamentação aplicada.
Esta obra afirma-se como um grande marco disciplinar, e é reveladora
da evolução da década de trinta pela procura de um racionalismo construtivo e
de um funcionalismo programático, conjugando as influências exteriores e
valores da modernidade da vanguarda internacional. Assume contudo, um
carácter

complexo

e

miscigenado,

pressupondo

um

valor

único

da

interpretação da modernidade em Portugal. Isto significa que, apesar de ser
uma estrutura conceptual próxima do racionalismo pragmático, não concretiza
esse purismo justificado pelo próprio perfil do seu autor que afirmou a sua obra
num momento de transição.
No projecto da Casa da Moeda, são afirmados o compromisso social
que revolucionou o processo de evolução da arquitectura e da cidade no século
XX, através do apetrechamento técnico do edifício no sentido da criação de
conforto no trabalho, fundamental numa arquitectura moderna e progressista.
A Casa da Moeda (Imagens 126, 127, 128, 129. 130, 131, 132 e 136) é
uma obra de excepção, não só pela forma como dialoga com a cidade mas
também pela tradução dos valores fundamentais da modernidade sobretudo no
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Racionalismo positivista e funcionalista. Ao mesmo tempo, é reflexo do
pioneirismo na fase de afirmação de uma nova estética, caracterizando-se
como valor único das variadas facetas da arquitectura nacional sendo o
exemplo charneira da aproximação internacional da arquitectura portuguesa.
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3.3. A Exposição do Mundo Português como paradigma da
nova identidade

A Exposição do Mundo Português (Imagens 101, 102, 137, 138 e 140)
surge como memória do acontecimento histórico e surge como ilustração de
um conjunto de vivências implantadas no corpo social. Esta memória é feita de
datas e personagens, à qual se
juntam interpretações de cada herói
ou de cada fragmento do passado,
num universo de ensinamentos para
o entendimento do passado e para a
construção do presente.
Nesta

perspectiva,

a

sua

concretização, viria assumir-se como

Imagem 137

uma enorme mostra da missão

Fotografia da Maquete da Exposição do Mundo
Português

civilizacional universal de Portugal
no mundo. Seria a forma de celebrar

Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+d
o+mundo+portugues

o ressurgimento da Pátria no quadro
do

apogeu

do

nacionalismo

pretendido pelo Estado Novo, depois do nascimento e do renascimento
histórico em séculos passados.
O Comissário Geral, Augusto de Castro viria a definir esta Exposição
como a “Cidade Simbólica da História de Portugal”, estando explícito que a
exaltação do Presente far-se-ia pelo revisitar o Passado.
Salientando-se como o mais importante evento no âmbito das
Comemorações dos Centenários em 1940, congregará um conjunto de
esforços que serão espelho de um regime em consolidação. Por isso o
discurso político é organizado quase sempre de forma pedagógica construindo
uma teia de significações, onde as imagens que exaltam o feito histórico
confluem, para um universo de sentido, implicando-os na acção quotidiana.
A glorificação da nacionalidade através da evocação de oito séculos
de História, com a celebração do Império, seria ao mesmo tempo a
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demonstração da capacidade
civilizadora de Portugal e uma
forma de se impor ao mundo,
como

Nação.

Assim,

a

Exposição do (Imagens 101,
102, 137, 138 e 140) como
discurso

doutrinário,

exercício

rigoroso

é
de

um
uma

Imagem 138

gestão política que, além de

Fotografia da Inauguração da Exposição

saber o que quer, sabe o

Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+do+
mundo+portugues

caminho

a

que

pretende

chegar. O tom de auto-elogio
que o Regime procura nos
factores equilíbrio económico e
financeiro

conseguido

por

Salazar, virá a fomentar os
vários eventos no âmbito da
acção social e corporativa e
variadíssimas obras públicas.
Estes objectivos foram
aparecendo durante a vigência
do Regime, e é nas várias

Imagem 139
Vista da Fonte e do pavilhão de Lisboa
Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+do+mu
ndo+portugues

Exposições que o Estado Novo
apresenta o longo e próspero caminho da obra realizada e a realizar, como
factores de manutenção do mesmo, para o sucesso do país.
Neste contexto, as datas que assinalam a fundação da nacionalidade em
1140 e a recuperação da Independência em 1640, que para António Ferro
simbolizavam “o ano do nascimento, o ano do renascimento e o ano apoteótico
do ressurgimento”, confluem a um momento que se pretendia glorificador. A
mensagem tinha objectivos óbvios: Portugal tinha beneficiado no plano
_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

422

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

financeiro e económico, pela instauração do Estado Novo. Este plano de
saneamento financeiro, beneficiou também o “espírito” em que a cultura seria
uma das bases para o desenvolvimento harmonioso da sua juventude e para a
prosperidade da nação360.
A cultura, a par das artes foi objecto recorrente na política o Estado
Novo, com intuitos de propaganda política e ideológica, entendendo-se que o
patrocínio da cultura e das artes era uma tarefa e questão de orgulho nacional,
este entendido como razão de ser, do Estado nacionalista.
Tendo como responsável Duarte Pacheco na altura Ministro das Obras
Públicas

e

Presidente

da

Câmara Municipal de Lisboa,
responsável pela materialização
do evento e Cottinelli Telmo
como

arquitecto

proposta

de

programa

e

chefe,

a

implantação,
concepção

da

Exposição, de forma objectiva a
sua construção do espaço, foi
remetida para a zona simbólica
situada entre o Mosteiro dos
Jerónimos
posicionada

e

o
entre

rio

Tejo,

a

Praça

Imagem 140
Vista da Exposição junto ao Rio
Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+do+mu
ndo+portugues

Afonso de Albuquerque e a Torre de Belém, sendo preterido o espaço tardoz
do Mosteiro, que também era uma opção.
A participação de inúmeros arquitectos e o envolvimento destes no
maior

investimento

do

Regime,

proporciona

uma

clara

resposta

de

compromisso de ambas as partes neste episódio, considerado único para o
desenvolvimento posterior da arquitectura portuguesa.

360

Em várias Feiras e Exposições internacionais em que Portugal participou, a imagem
passada era de um país liderado por um chefe incontestável e benéfico, capaz de ombrear com
os países mais ricos da Europa, invariavelmente apresentado como um país rico, progressivo,
de finanças sãs e economia próspera, liderado por um chefe incontestável e benéfico, capaz
de ombrear com os países mais ricos da Europa.
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Este compromisso feito
entre a entidade promotora e os
arquitectos

de

variadas

tendências permitiu que esta
Exposição fosse um campo de
experiências, pois nas soluções
apresentadas,

antevia-se

o

caminho da arquitectura como
modelo formal, nos anos que se
seguiram.
Com a utilização de uma
área aproximada de 560.000 m2
e organizada em tempo recorde,
este evento viria a ser constituído
para além das áreas de lazer,
fundamentalmente

por

três

secções, que constituíam o seu
cerne: Secção Histórica, Secção
da

Vida

Colonial

Popular
e

que

variadíssimos

e

Secção
envolveu

arquitectos

e

artistas dos quais se destacam
além do referido Cottinelli Telmo,

Imagem 141

Raul

Porta da Fundação

Lino,

Pardal

Monteiro,

Cristino da Silva, Carlos Ramos,

Imagem 142

Leopoldo de Almeida, Canto da

Pormenor dos elementos verticais da Porta da
Fundação
Arqto: Cottinelli Telmo

Maia, Maria Keil, Sarah Afonso e
Almada Negreiros.
A

perenidade

da

alma

Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+do+
mundo+portugues

nacional, em que o povo é seu
legítimo representante e defensor, e a visão do Império enquanto reflexo da
grandiosidade do passado português estruturam a legitimação da existência
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destes três núcleos. Assim, tanto a nível e ideológico como físico, a Secção
Histórica é assumidamente o centro da Exposição, cabendo às outras duas, o
papel de complemento.
No plano das formas, a
imponência

arquitectónica

com

recurso ao carácter monumental
como

mecanismo

glorificador,

procura numa estilização de índole
historicista e ruralista a combinação
da grande escala em que a recusa
do Modernismo não é expressa
claramente. Será em torno desta
dimensão plástica, suportados nos
seus elementos apelativos e numa
combinação de passado, presente
e futuro, que o Estado Novo
organizará a significação do seu
discurso nesta Exposição. Está-se
na presença de confluência entre
modernidade e tradição, ou seja,
perante duas ordens estéticas que
ao mesmo tempo são duas ordens
ideológicas.

A

modernidade,

representar
muitos

a
dos

arquitectos mobilizados por Duarte
Pacheco, que ultrapassado o seu
espírito

internacionalista

do

princípio dos anos trinta, adopta o
discurso

estético

conservador

historicista
de

e

Salazar,

ostracizando assim a “Politica do

Imagem 143
Pavilhão da Honra e de Lisboa
Vista do alçado frontal
Imagem 144
Pavilhão da Honra e de Lisboa
Vista geral
Arqto. Cristino da Silva

Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+d
o+mundo+portugues

Espírito” de António Ferro.
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A intenção inicial para a concepção geral da Exposição, partia do
reaproveitamento dos edifícios construídos e assim dotar a capital do país com
alguns equipamentos, porém prevalece a intenção de Cottinelli Telmo, que
defendia a efemeridade dessas construções, as quais suporiam uma
oportunidade de experimentação e assim é definido um carácter temporário
para a maioria das estruturas construídas.
Com a Praça do Império como espaço central, a Exposição é organizada
a partir da relação cénica dada pelo Mosteiro dos Jerónimos e da relação que
este permite com a frente ribeirinha do Tejo. Os pavilhões principais foram
distribuídos ao longo do perímetro quadrangular da Praça do Império
delimitando-a, tendo como centro a Fonte Monumental.
Organizada a partir da praça que viria a ser delimitada pela implantação
do Pavilhão dos Portugueses no Mundo (Imagens 145, 146 e 147), de Cottinelli
Telmo, a ocidente e o Pavilhão da Honra e de Lisboa, de Cristiano da Silva a
oriente, o Espelho D´água, de António Lino a sul, ladeado pelo Padrão dos
Descobrimentos (Imagem 149)361 de Cottinelli Telmo e Leopoldo de Almeida, a
marcar a axialidade com a praça, estes dois últimos separados pela Avenida da
Índia e pela linha de comboio Lisboa - Cascais, dois elementos físicos
relevantes.
A entrada principal que viria a ser denominada Porta da Fundação,
posicionada sobre a Av. da Índia, será projectada por Cottinelli Telmo, é
marcada formalmente por quatro torres monumentais com a figuração em
relevo de guerreiros medievais. Esta entrada hierarquicamente definida como a
de maior importância do recinto, faria a comunicação com a Secção Histórica,
composta pelos pavilhões da Fundação, da Formação e Conquista e da
Independência, os três da autoria dos arquitectos Raul Rodrigues da Lima e
Luís Pastor de Macedo e o dos Descobrimentos, de Cottinelli Telmo, o da
Colonização, de Carlos Ramos e o do Brasil, de Raul Lino, que viria a ser a
única representação internacional.
361

O Padrão dos Descobrimentos, apesar de ter sido à semelhança dos restantes pavilhões,
construído em estafe e gesso sendo demolido anos mais tarde, viria a ser reedificado em 1960,
em homenagem ao 5º Centenário do Infante de Sagres, e que em conjunto com o Espelho D´
Água, e o Museu de Arte Popular, são dos poucos objectos sobreviventes da exposição.
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Este

conjunto

caracterizado
expressão

com
e

impressionante

uma
escala

no

recinto,

recorre a elementos simbólicos
que traduzem a essência da
nação.

O Pavilhão da Honra e
de Lisboa (Imagens 139, 143 e
144)

composto

por

dois

volumes com 150 metros de
comprimento e uma torre de 50
metros de altura é um dos
exemplos onde se combina
uma

linguagem

racionalista

com os elementos decorativos,
onde se destacam a esfera
armilar e o brasão de Lisboa e
no corpo a norte um grande
plano vertical encimado por
uma faixa composta por cruzes
e esferas de inspiração neo-

Imagem 145
Pavilhão dos Portugueses no Mundo
Vista do alçado frontal
Imagem 146

manuelina. Nesta obra, Cristino

Pavilhão dos Portugueses no Mundo
Vista geral

da Silva adoptará um conjunto

Imagem 147

de

referências

historicistas

como sucede no corpo a sul,
cujo volume se destaca do
conjunto

pela

sua

maior

altimetria e onde se destaca a

Pavilhão dos Portugueses no Mundo
Desenho da perspectiva do conjunto
Arqto. Cottinelli Telmo
Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+do+mu
ndo+portugues

semelhança a uma obra Sui
generis da cidade que é a
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Casa dos Bicos. Nesse corpo são visíveis as janelas estilo “venezianas” e o
revestimento em relevo tal como se encontra na Casa dos Bicos. As entradas
são feitas, uma através de um pórtico central, organizado por uma colunata
estilizada rematada por uma arcaria e uma esfera armilar, e a outra, entre os
dois corpos do Pavilhão onde se visualiza o brasão de Lisboa. A torre,
elemento de evidência no conjunto era encimada por um torreão com estreitas
frestas verticais e um baixo-relevo de uma caravela.
O

Pavilhão

dos Portugueses no

Mundo (Imagens 145, 146 e 147), de
Cottinelli

Telmo,

com

comprimento

164

metros

e

de

implantado

perpendicularmente ao Tejo foi organizado
em dois corpos e com um tratamento
especial do alçado virado para a praça e à
semelhança do Pavilhão da Honra e de
Lisboa (imagens 139, 143 e 144), o edifício
é rematado frontalmente ao rio com uma
torre, que um bloco quadrangular em cujas
faces, são colocadas, as quinas de Portugal.
Neste

alçado

está

localizada

a

entrada principal que se destaca pela sua
forma côncava e justaposta ao plano vertical
onde

impera

“Soberania”

a

gigantesca

(Imagem

148),

escultura
autoria

de

Leopoldo de Almeida, com uma esfera
armilar na mão, suportada por uma meia

Imagem 148
Estátua da Soberania
Escultor: Leopoldo de Almeida
Fonte:
http://www.google.com/search?q=ex
posição+do+mundo+portugues

coluna, cuja representação é dada através
da escultura de uma mulher, figuração da nação e da sua grandeza. Na base
destaca-se uma fita em letra gótica onde estão inscritos os nomes dos cinco
continentes e como enquadramento de fundo, um Mapa-Mundo encimado pela
citação de Camões na obra Os Lusíadas: E Se Mais Mundos Houvera Lá
Chegara.
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A carga simbólica é concretizada pela aplicação dos elementos
decorativos constituídos por um alinhamento de brasões heráldicos das
principais linhagens portuguesas e por duas grandes esferas armilares,
colocadas simetricamente na cobertura.
Dado o seu significado e o que representam, estes dois pavilhões,
marcam o tom da exposição e assumem claramente a adequação entre
discurso e forma, com a utilização de elementos simbólicos como evocação do
revivalismo histórico e a da evocação nacionalista, assumindo claramente um
despojamento modernista.

A influência das directrizes de Cottinelli Telmo, que privilegiava o sentido
de monumentalidade é visível nos outros pavilhões, cujo tratamento formal está
relacionado com o tema de cada um dos edifícios. É o caso do Pavilhão da
Fundação do arquitecto Rodrigues Lima, edificado junto à Porta da Fundação
(Imagens 141 e 142), definido por uma
entrada composta por um conjunto de arcos
de grande verticalidade, que representam o
esforço da conquista, apoia-se na inspiração
de um castelo medieval, decorado com uma
cruz estilizada com a inscrição da palavra
“Portugal”. Estas características também se

Imagem 149

encontram no Pavilhão dos Descobrimentos

Pavilhão dos Descobrimentos

(Imagem 149), edificado junto à Porta da
Fundação (Imagens 141 e 142) e organizada
formalmente como uma enorme esfera,

Arqto. Cottinelli Telmo e Escultor
Leopoldo de Almeida
Fonte: luís Manuel Pereira

destinada a albergar o recinto de saída do
conjunto.

A Nau de Portugal embarcação que pretendia recriar fielmente um
galeão português do século XVII-XVIII e o Padrão dos Descobrimentos
(Imagem 149), como elemento representativo da história e do patriotismo
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nacional, onde se reuniam as figuras de proa representantes do nosso passado
glorioso, foram outros elementos simbólicos patentes na Exposição.
A

Secção

Colonial

implantada

numa

periférica

do

aludindo

à

situação

geográfica

do

Império,

inserida

no

zona
recinto,

Jardim

do

Ultramar, foi projectada por

Imagem 150

Gonçalo

Pavilhão da Vida Popular e Etnografia
Arqtos. Veloso Reis Camelo e João Simões

Melo

Breyner

e

dirigida por Henrique Galvão.
Este espaço representaria a
ideia de Portugal enquanto
nação

com

missão,

e

espírito
por

isso,

Fonte:
http://www.google.com/search?q=exposição+do+mund
o+portugues

de
são

construídas réplicas de várias
aldeias indígenas, miniaturas
de

tipologias

segundo
ensaios,

coloniais

reconstituições
com

e

uma grande

diversidade e fiéis ao vasto

Imagem 151

domínio de Portugal. Essa

Pavilhão das Telecomunicações
Arqto. Adelino Nunes

aglutinação constitui o traço de
missão e prova da vastidão da
nação

e

Fonte: Arquivo Fotográfico dos CTT

consequente

aceitação desse domínio. Ao juntar-se Bijagós, Bochimanes ou Timorenses
verifica-se a integração cultural que Portugal soube executar.
Esta Secção incluía ainda o Pavilhão de Angola e Moçambique,
projectado por António Lino, o Pavilhão da Guiné, de Gonçalo Mello Breyner, o
pavilhão dedicado às colónias insulares como Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe
e Timor, de Vasco Regaleira e ainda um conjunto de outros pavilhões e
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instalações de documentação variada, entre os quais o Pavilhão das Missões
Católicas e a Casa Portuguesa das Colónias de Vasco Regaleira, o Pavilhão
da Caça – Turismo do Império e o Pavilhão da Arte Indígenas, autoria de
Gonçalo Mello Breyner.
Com a organização de exclusiva responsabilidade do SPN, e dirigida
directamente por António Ferro, a Secção da Vida Popular, foi concretizada
pela recriação de aldeias típicas das várias regiões do país, sendo de realçar o
cuidado em trazer o máximo de elementos desde a etnografia à flora das
diversas regiões do país. É intencional a idealização da tradição e dos seus
valores, que era a essência do viver português.
Posicionada a poente do recinto, junto ao rio, e com acesso pela porta
da Restauração, esta secção englobava o Pavilhão da Vida Popular (Imagens
45 e 150), de Veloso Reis Camelo e João Simões, o Centro Regional, da
autoria de Jorge Segurado e ainda a reconstituição das aldeias portuguesas,
coordenado por Raul Lino.
Com o objectivo de demonstração de realização foram ainda executados
os pavilhões dedicados às Telecomunicações, de Adelino Nunes (imagem 151)
e o Pavilhão dos Portos e Caminhos-de-Ferro, este também de autoria de
Cottinelli Telmo.
Adelino Nunes, neste projecto retoma a liberdade compositiva na
articulação plástica dos volumes, explorando a linguagem formal numa atitude
em que retoma o volume puro, situação que já tinha experimentado com o
edifício dos Correios do Estoril (Imagem 125), mas que entretanto tinha
abandonado em obras posteriores para a mesma instituição.

Este acto comemorativo é entendido como momento de construção e
como confirmação e sedimentação de um poder e que nessa perspectiva
idealiza tornar-se a voz da verdade. E essa verdade, foi a que os regimes
autoritários que marcaram o período entre as duas guerras, procurou e fez
prevalecer.
A Exposição do Mundo Português (Imagens 101, 102, 137, 138 e 140)
aparece enquanto enquadramento de um projecto de sociedade o qual o
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Estado Novo corporiza, embora sem definir os seus contornos por estes já
existirem, os quais resultam dos elementos perenes da nação.
A estética assumida como um valor fundamental dessa ordem, pautará a
acção política e esta inscreve-se numa ideologia com tendência para suportar
as necessidades dos mecanismos de propaganda dessa ordem.
As Comemorações Centenárias enquadram-se perfeitamente nesse
mecanismo, porque proporcionam simultaneamente exaltar os feitos de oito
séculos de história e mostrar a vitalidade e capacidade de realização de uma
pequena nação. Denota-se nesta realização a enfatização da memória herdada
como verdade a legar às novas gerações, configurando uma sociedade
projectada no futuro mas sem perder os seus vínculos ao passado.
Representada como microcosmos da nação, institui-se como instrumento
pedagógico.
A especificidade da nação representada pelo brilhantismo da sua história
em conjunto com a projecção do futuro, apresentava-se através do papelão e
do estuque numa simplicidade plástica, para veicular uma mensagem em que o
que conta é a nação e o objectivo comum de a engrandecer.
Tal como já foi referido neste trabalho, na parte referente “A
institucionalização do regime através das obras públicas”, está-se perante a
interpenetração entre arte e poder, mais especificamente da utilização política
dessa arte. Não restam dúvidas que a Exposição do Mundo Português
(Imagens 101, 102, 137, 138 e 140) foi um exemplo da associação entre arte e
poder.
Se a “Política do Espírito”, foi a marca inapagável de uma acção mista
de modernismo e de um nacionalismo, esta Exposição sendo um enorme
investimento ideológico - cultural, foi uma espécie de síntese destas
experiências, e se não constituiu a consagração de uma arquitectura
genuinamente portuguesa, pelo menos veio a fornecer-lhe um imaginário.
A partir da utilização de um modernismo estilizado, apropriou-se de uma
certa ruralidade e ornamentação para modelar o objecto correspondendo a
uma imagem ideologicamente desejada.
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A obsessão pela criação de uma especificidade na arquitectura nacional
imediatamente identificável, apoiando-se num conjunto de códigos e símbolos,
desviou-a do caminho modernista dando-lhe mais que um estilo determinado,
um sentido de originalidade determinada.
A utilização de elementos simbólicos que procuram traduzir a essência
da nação, constroem o “edifício simbólico” onde os sentidos se entrecruzam
provocando o reconhecimento imediato onde o tempo histórico o tempo
presente confluem.
É importante referir que os discursos dados pelas imagens identificam a
personificação de uma nação que se orgulha do passado perspectivando uma
unidade incondicional em torno do Estado.
O Estado definiu a sua própria estética e aplicou-a em obras
arquitectónicas

e

urbanísticas,

com

uma

linguagem

plástica

própria,

correspondendo aos anos de construção ideológica, que acompanharam as
reformas introduzidas nos sectores da vida artística bem como nos outros
sectores do funcionamento do país. Este tem a responsabilidade de elaborar
um discurso feito de emoções variadas, dadas pelas palavras e pelas imagens.
A confluência entre modernidade e tradição formulam pressupostos que
sedimentam opções, encontrando nestas, um esforço de afirmação de uma
identidade única que tem por objecto um projecto civilizacional específico.
Para lá da discussão sobre o carácter dos estilos e ou linguagens
arquitectónicos presentes no evento, encontramos uma “estética da ordem”,
como verdade incontestada e como um poder que tenta legitimar uma
identidade e uma atitude que irão marcar os anos seguintes no panorama da
arquitectura nacional sobretudo nos edifícios de encomenda pública e em
Lisboa fundamentalmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta dissertação, procurou-se compreender a validade dos processos
e conteúdos de oposição e semelhanças existentes entre duas correntes que
definiram a arquitectura portuguesa num breve período de vinte anos,
configurando um “percurso”, cuja validade é verificada no legado que este
“tempo” trouxe para a consciência de uma ética da ordem espacial, tão
utilizada como suporte no entendimento da contemporaneidade. Por um lado,
o “moderno” é entendido como raiz de conhecimento da arquitectura actual,
com repercussão no próprio processo de ensino e na prática profissional; por
outro, a Arquitectura do Estado Novo ou de Regime, pelo seu carácter e
especificidade, merece por direito um lugar, na crítica e na história da
arquitectura portuguesa. Tratou-se de identificar e contextualizar modelos
díspares em termos de conceitos mas, muitas vezes, semelhantes no seu
conteúdo, entendendo que estes suportam uma construção crítica que permite
a estruturação de uma linha de pensamento objectiva e definem “dois tempos”
e “um período” na história da arquitectura em Portugal.
A conjuntura ideológica e política a partir dos anos trinta, e durante as
décadas que se seguiram, construíram um discurso de grandiosidade nacional
em que a arquitectura foi o veículo de força importante do regime para
materializar esse discurso. Refira-se que nenhuma arte expressou tão bem a
concepção e a lógica macrocéfala do poder, centralista e centralizadora,
conceitos directamente ligados ao exercício do poder do Estado Novo, como
a obra arquitectónica.
Se, para Portugal, os modelos artísticos europeus sempre se
assumiram como sinal de modernidade, contribuindo como factos para o
desenvolvimento dos processos artísticos do país, esta verdade, também se
verifica na arquitectura.
O que distingue a arquitectura portuguesa ao longo da sua história foi a
sua

capacidade

de

absorver

as

influências

das

diversas

correntes

arquitectónicas exteriores, assimilando-as e dando-lhe uma especificidade que
lhe confere a forma de um modelo, apoiado no conceito de nacionalização.
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Esta nacionalização remete para uma singularização à custa da
reinterpretação dos modelos adaptados às circunstâncias, através do
reconhecimento da importância dos valores locais e da sua especificidade,
num tempo de informação, onde coexiste uma ”internacionalização” cultural e
a partilha das identidades individuais (regionais).
A relação que o regime político do Estado Novo estabelece com os
arquitectos foi marcada neste período por valores ideológicos. A arquitectura
será um meio utilizado pelo regime, inerentemente controlador e manipulador,
para consolidar os princípios que quer validar. A concepção projectual desse
período será assim marcada por esses valores, tanto nos anos trinta como nos
anos quarenta.
Os objectos, ao assumir uma presença histórica enquanto reflexo de
uma intenção, incorporam uma uma intencionalidade política. Para confirmar
esta afirmação, basta fazer uma análise da produção de objectos
arquitectónicos ao longo da história e confirmar o quanto esta obras
contribuíram para essa intencionalidade.
Assim sendo, os edificadores do Estado Novo sabiam do poder que a
arquitectura tinha, enquanto meio de afirmação do poder.
O Movimento Moderno surge em Portugal integrado numa assimilação
das vanguardas europeias, negando o contexto associado às Beaux-Arts e,
portanto, reflectindo uma cultura de crise. Assim, será legitimo pensar que o
surgimento das vanguardas estéticas, determina um paradoxo de transgressão
e de negação, incorporando uma ideia de crise, tanto cultural como prática.
Esta crise é sobretudo oriunda das dificuldades políticas vividas durante a 1ª
República, a que se juntavam as dificuldades económicas e financeiras que,
como consequência, não propiciaram a conjugação dos factores que
originassem o surgimento de uma produção arquitectónica que na Europa já
dava os primeiros passos como processo de resposta à reconstrução de uma
Europa após o conflito da Primeira Guerra.
Duarte Pacheco veio a ser o o grande protagonista, ao permitir a
introdução de uma nova cultura arquitectónica no país, quando dinamizou o
lançamento das obras de infra-estruturas e equipamentos. Foi através da
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máquina ministerial que criou e pelo seu prestígio pessoal a forma de
estabelecer uma colaboração dos arquitectos deste período.
Duarte Pacheco executou o relançamento do mercado da construção e
como consequência uma nova arquitectura, quando lança a nova política
urbanística de controlo centralizado. Esta era a oportunidade que os
arquitectos necessitavam para a afirmação do seu credo no Movimento
Moderno, com manifesta adesão às ideias de Mallet- Stevens, Adolf Loos e Le
Corbusier.
A introdução e consolidação desta nova gramática, deve-se ao facto
das viagens de estudo realizadas e as longas estadias nos países do norte da
Europa, muitas delas, a trabalhar com arquitectos de renome, pela maior parte
dos arquitectos do período.
A adesão ao Movimento Moderno entendido como processo de
renovação, numa primeira fase, não se assume como tendência única,
convivendo com a influência das beuax-arts, a qual teve uma permanência
durante os anos trinta e que a exemplo de Itália, na arquitectura durante o
governo de Mussolini, foi reavivada nos anos quarenta.
Contrariando os detractores, estes arquitectos assumem-se como
organizadores de uma “atitude”, posicionando-se face a um conjunto de ideias
formadas por juízos sobre o entendimento dos objectos, os quais apresentaram
respostas reflexivas sobre os incidentes que estiveram na base da sua
construção. A “atitude” implicou a relação directa entre arquitecto e crença, e a
partir dessa relação, organizou-se uma identidade de conteúdo e por inerência
uma ética perante os valores de uma linguagem arquitectónica.
Como no processo de análise do objecto arquitectónico, as três
dimensões que o constituem, passam pela fruição enquanto objecto artístico,
usufruído na vertente utilitária e construção na vertente tecnológica. Ver-se-á
que o processo de adesão ao Movimento Moderno não encandeou de forma
correcta a tríade dimensional, o que proporcionaria algumas falhas na
apreensão dos factores que estiveram na base do seu nascimento. Se por um
lado o Movimento Moderno formula um estatuto para a arquitectura, unificando
arte, funcionalidade e técnica, o seu pressuposto ideológico vai para além
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disso, abrangendo factores sociais e consequentemente culturais. No discurso
social,

reside

a

força

do

Movimento

Moderno,

sobretudo

no

seu

revolucionarismo, ao estabelecer uma nova estética, inspirada na racionalidade
industrial. Os elementos geométricos simples e desprovidos de ornamentos,
organizaram a nova ordem moderna, aproximando-a da máquina, imagem do
mundo presente e futuro.
O projecto moderno é estruturado sobre um corpus teórico que define os
seus fundamentos e este é suficientemente vigoroso para criar os seus
modelos.
A imaturidade profissional do “grupo”, quanto a nós, viria a ser
responsável pelas falhas e consequentes críticas surgidas no contexto da
análise da arquitectura do período. A forma como o grupo opta pela
objectivação de uma adesão incondicional aos aspectos visuais, que tal como
em outros períodos da história da arquitectura formula o mito da aparência,
onde a dimensão plástica se impõe às verdadeiras necessidades e a
assimilação da dimensão tecnológica, pese as limitações explicitadas a seguir,
deram corpo a essas análises negativas, que não se ficou pela arquitectura
portuguesa. A questão da adaptabilidade às realidades locais, sobretudo às
condicionantes climáticas do país, foi muito debatida no caso específico do
Liceu de Beja.
Embora incongruências e deficiências estejam presentes, o Moderno
surge de forma consolidada em Portugal, apesar da diminuta empolgação
académica.
Se a primeira aproximação ao Movimento Moderno se fez pelo
tratamento da superfície extinguindo a ornamentação e o espaço organizado a
partir das concepções académicas, como no caso do Pavilhão da Rádio de
Carlos Ramos e o Instituto Superior Técnico de Pardal Monteiro, a partir dos
anos trinta, o conjunto de referências externas organiza a construção de um
vocabulário arquitectónico revelador de uma vocação totalmente identificado
com a Modernidade como se verifica na Casa da Moeda de Jorge Segurado e
no Liceu de Beja de Cristino da Silva.
A “investida” moderna em Portugal far-se-ia com as mais diversas
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condicionantes que definiam os projectos. Se por um lado, o betão armado
surge como a grande novidade, assumindo-se como sistema construtivo capaz
de racionalizar a construção e ao mesmo tempo, torna-se um facto cultural
pelo papel que representa na gramática que se procura, por outro lado, a falta
de qualificação técnica da nossa indústria de construção e a escassa mão-deobra especializada vão limitar a recriação fidedigna dos modelos franceses e
alemães.
Fazendo uma leitura das obras construídas nesse período, podemos
verificar que as bases teóricas do Movimento Moderno, pese a falta de debate
teórico e do alheamento das Escolas de Arquitectura, foram assimiladas pelos
arquitectos do “grupo”, e que os imponderáveis surgidos deveram-se à
escassez de mão-de-obra e principalmente da indústria incipiente dos
materiais necessários à construção. Assim sendo, a assimilação plena do
modernismo internacional, foi limitada simultaneamente pelo regime vigente e
pelas

contingências

tecnológicas

desvirtuavam

e

ao

mesmo

tempo

fragilizavam, uma opção clara dos dogmas da arquitectura moderna
A existência do Movimento Moderno em Portugal esteve limitada no
tempo, não por ser um estilo inconsciente, e consequentemente “transitório”,
mas sim por nunca ter sido aceite como causa irrefutável, ou seja o Regime
serviu-se dele, enquanto modelo de uma “modernidade identitária” do regime.
Não havendo um ideário moderno único, muitos arquitectos viram neste
modelo um instrumento de convergência.
A opção pela linguagem e pelas formas do modernismo está bem
patente nos diferentes edifícios públicos que foram encomendados pelo
regime.
A acção do “grupo” na construção do Moderno foi pontual e minoritária,
abraçaria contudo, um projecto colectivo.
Este “projecto” moderno foi introduzido lentamente, tendo surgido como
processo de renovação arquitectónica em que a modernização era expressa no
vocabulário plástico e no recurso aos sistemas construtivos possíveis. Na sua
essência esta

atitude

representou de forma

objectiva, uma ruptura
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metodológica com o classicismo, substituindo os cânones figurativos por uma
ideia autónoma de forma.

Após a adesão incondicional à linguagem mais depurada do Movimento
Moderno, os arquitectos do “grupo” protagonizam o compromisso em
concretizar uma arquitectura tradutora de valores e assim criar obras de
carácter simbólico, na medida, que seria a partir da fundamentação da tradição
e da história, que se veria a dignificação exigida do sistema político. Este
sistema procurou na história nacional, nas noções de família, na tradição e no
sentido de responsabilidade, os conceitos que fizeram em associação a
construção de uma mistificação governamental, que viriam a ter reflexos em
todas as obras construídas com o seu apoio. Se numa primeira fase, as
noções veiculadas foram da responsabilidade de Duarte Pacheco, nesta, seria
António Ferro o elo e o grande orquestrador desta operação, por meio do um
incentivo cultural, denominada “Politica do Espírito”.
António Ferro foi naturalmente o grande dinamizador do programa da
cultura portuguesa. Consegue um equilíbrio entre as exigências conservadoras
do poder político e a sua concepção artística.
Tanto Duarte Pacheco como António Ferro são personagens presentes
na formação dos alicerces do Estado Novo, até ao final da 2ª Grande Guerra.
Seriam eles os responsáveis pelo período mais produtivo ao nível de obras
públicas e das ideias enaltecedoras do Regime.
Com a criação de várias instituições, por parte do estado, enquadradas
no amplo programa de reconstrução estética e social da nação deu-se inicio à
nova política urbana e a política cultural, artística. Seriam estas instituições a
organizar todos os mecanismos, por meio de directrizes legais e institucionais
para legitimar a nova imagem.
Estas directrizes tiveram como base a vontade de criar um novo
Portugal, através do processo de ressuscitamento moral, fazendo do Estado
Novo uma poderosa “máquina” construtora de mitos e de heróis que, de forma
objectiva, soube unir a história e a ideologia numa das mais bem conseguidas
campanhas de mentalização colectiva.
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A conjuntura ideológica e política dos anos 40 concentrou-se no
acontecimento político e artístico concretizado em 1940 com a Exposição do
Mundo Português. O sentido celebrativo da força do regime e das suas
realizações exaltaram os feitos pátrios a uma escala monumental. Ao construir
um discurso de grandiosidade nacional, pôs-se termo ao Primeiro
Modernismo, absorvida por estilizações de índole historicista.
O Secretariado de Propaganda Nacional funcionou como o elemento
difusor do projecto político do Estado Novo, potenciando e difundindo através
dos meios comunicacionais e estéticos modernos, reinventando a tradição
cultural portuguesa.
No pressuposto que, é no reconhecimento do passado que se faz o
presente, tendo a história como portadora da memória nacional, será esta
mesma história que contém a verdade que será validada socialmente e que foi
imposta através de diversos meios, recorrendo ao aparelho legislativo e
judicial, para os concretizar.
Não há dúvida que a história e a cultura popular foram instrumentos
fundamentais para uma reavaliação dos valores, originando a “crise de
identidade”.
A reposição da “nova identidade” alicerçava-se num nacionalismo
exclusivista, propondo factores diferenciadores de outros povos, baseado na
identidade étnica e na missão histórica e missionária dos portugueses.
Assim sendo, a institucionalização do Estado Novo procurou, na
evocação e recomposição do passado, por meio de acontecimentos e
cerimónias destinados a consolidar a consciência nacional.
O comemorativismo apresentava-se numa representação de repetição
da grandeza passada, sempre associado a uma retórica marcadamente
historicista, sendo um meio relevante para a difusão do culto passadista.
A concretização de um modelo que fizesse a síntese entre o fascínio de
uma vida rural, apesar de estereotipado, e a recuperação de valores históricos
e simbólicos, visou um renascimento da nação.
A procura de uma identidade nacional, que atravessou toda a cultura
portuguesa, configurava-se num movimento pela definição de paradigmas
culturais nacionalistas.
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O passado e a história funcionaram como garantia de autenticidade e
assim, como um enraizamento da arquitectura. Surge deste modo o estilo
oficial, que veio a ser o paradigma da arquitectura do regime, apresentando um
desenho austero, clássico, acompanhado de perenidade num padrão
tradicionalista na procura de uma composição acompanhada de alguma
monumentalidade. Com a imposição de um estilo único, com tipologias e
modelos oficiais para todas as construções, sobretudo públicas, foi uma forma
de definição duma metodologia que respondesse a essas intenções.
Surgiu assim um compromisso, entre uma arquitectura funcional e uma
arquitectura

emblemática,

sobretudo,

perceptível

na

arquitectura

dita

representativa, na qual se destaca a arquitectura produzida expressamente
para manifestações celebrativas, e para isso recorreu-se à participação
portuguesa em exposições internacionais e nas comemorações instituídas ao
nível nacional. Mas a construção da imagem do Estado Novo estendeu-se às
obras de intervenção oficial e às que foram executadas sobre o seu patrocínio,
concretizadas nos edifícios de equipamentos e nas intervenções urbanísticas.
Estas últimas apesar de não se traduzirem em construções perenes
contemplavam uma legislação com limitações programáticas, reflexo das
imposições oficiais.
O Estado Novo conseguiu que os arquitectos se assumissem como
representantes de uma identidade institucional e corporativa, integrando-os
numa elite cultural específica e estabelecendo com estes, uma relação de
interdependência estratégica, caracterizando-se como pragmática e arbitrável.
Conveniente à promoção do regime, foi a nível da linguagem formal e do
decorativismo,

que

os

arquitectos

deram

resposta

à

exaltação

da

nacionalidade, embora não seja possível concretizar uma só, mas sim variadas
linhas de orientação. Mesmo nas obras meramente representativas, como no
caso das Exposições Internacionais e na Exposição do Mundo Português, é
perceptível na leitura dos projectos que estes eram acompanhados por
pressupostos plásticos que correspondiam às temáticas a enaltecer, originando
diversos vocabulários. O Exemplo da Exposição do Mundo Português é bem
demonstrativo dessa variedade de linguagens. Aqui “convivem” o Pavilhão de
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Honra e de Lisboa de Cristino da Silva que adopta um conjunto de referências
historicistas no corpo a sul, onde se destaca a “colagem” à Casa dos Bicos e o
Pavilhão das Telecomunicações de Adelino Nunes, que explora uma
linguagem formal associada ao volume puro, e intencionalmente organizado
com uma linguagem representativa dos códigos do Movimento Moderno.
A aceitação desses códigos, por parte dos arquitectos, verifica-se no
documento produzido pela “Representação de 35”, em que, claramente, a
afirmação da identidade nacional passa, não só, por preocupações políticas,
mas sobretudo culturais. Ali se expressa a vontade de criar uma nova
arquitectura, que fosse simultaneamente moderna e nacional.
A importância que Raul Lino teve na definição de uma identidade e nos
caminhos da arquitectura portuguesa, está patente quando assume um papel
catalisador

perspectivando

na

arquitectura

doméstica

um

primeiro

enquadramento nacional, o que obriga a incluir a arquitectura numa discussão
mais alargada. A reflexão e acção de Raul Lino nada mais foi que a oposição à
proliferação da desnacionalização, e em troca propunha, como tantos
intelectuais, a procura de uma “alma portuguesa”.
Se num primeiro momento, as ideias de Raul Lino, surgem para dar
resposta a uma orientação conceptual baseada em ideias gerais, por meio de
uma proposta consistente ao tema “casa portuguesa”, num segundo momento,
essas ideias serão vitais para a caracterização de uma arquitectura nacional,
fazendo dela um modo de pensar e ser português.
A sua obra escrita foi um elemento chave para a compreensão da
adesão a uma arquitectura nacional. O livro A Casa Portuguesa enuncia as
vantagens da adequação dos estilos históricos às novas construções, e nele
faz a apologia a uma nova identidade para a arquitectura, que passa pelo
recurso aos novos processos construtivos, através de uma equilibrada e
correcta apropriação.
O

pensamento

de

Raul

Lino

tem

um

papel

determinante

na

sistematização das tendências da definição da arquitectura doméstica
portuguesa, definindo um ideário perfeitamente enquadrado na procura de uma
identidade nacional.
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Para a imagem da arquitectura pelo Estado Novo, muito contribui o
percurso de Raul Lino a partir dos anos trinta, conjugando a produção escrita
com o cargo de chefia da Repartição de Estudos e Obras de Monumentos da
DGEMN. Ali, muitos projectos careciam do seu parecer positivo ou negativo.
Dizer que houve uma imposição oficial para os novos desígnios da
arquitectura parece-nos uma meia verdade, e carece de uma abordagem
menos política. Denota-se, neste documento, a necessidade de uma
arquitectura em que as intenções práticas fossem aliadas a uma plasticidade
evocativa.
Os equipamentos, pela especificidade da sua génese -a necessidade de
dotar o país de infra-estruturas, obrigou a alguma repetição projectual - foram
um meio, para os arquitectos desenvolverem a disseminação dos signos e
estratégias de dignificação política, que também viriam ser transferidos para
obras de expressão de prestígio social e económico.
A questão da linguagem, aposta destes arquitectos, fundamentar-se-ia
através dos alçados sem utilizar o espaço como elemento fundamental, ou seja
daquilo que destingue a arquitectura da construção. Apesar disso, não
condicionou a introdução do modernismo, sobretudo como mecanismo de
legitimação de algum formalismo que decorria da utilização dos novos
materiais.
Nesse contexto, Portugal, através da especificidade do regime, acaba
por adoptar uma linguagem estética personalizada, definindo uma identidade
para a arquitectura portuguesa apoiada ideologicamente na “Política do
Espírito”.
Neste aspecto, o Regime olhou para dentro do próprio país, optando por
reconstruir uma nova comunidade nacional, em busca de uma de identidade
portuguesa feita a nível da arquitectura e nas diversas correntes de
pensamento.
Em termos avaliativos podemos afirmar que as obras que marcaram
toda uma época, permite concluir que o Estado Novo não abdicou de se munir
da arquitectura para transmitir os seus ideais maturados e alicerçados em
convicções ideológicas muito precisas.
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Contudo, a que a arquitectura não é só o produto destes
condicionalismos. A correspondência existente entre as obras e o período
histórico vivido foi o resultado da intervenção de variados agentes.

Apesar de haver opiniões contraditórias sobre a existência ou não de
uma arquitectura do Estado Novo e sobre os limites da interferência do poder
político em relação à mesma, podemos afirmar que esta de facto existiu. Para
esta afirmação é necessário explicitar que esta existência está directamente
relacionada com os mecanismos, os meios e as opções, implícitos na relação
estabelecida entre o regime português e a arquitectura produzida sobre o seu
patrocínio.
Não há dúvidas que a arquitectura de “feição portuguesa” ultrapassou o
factor de moda, e que, a sua persistência até aos dias de hoje é reflexo do
ecletismo adoptado pelos arquitectos do período em questão.
Para tal, há que referir que a sua existência é consequência de
directrizes reflexas da produção material da “Politica de Espírito” promovida
pelo órgão propagandista do Estado o S.P.N./S.N.I.
De facto, o regime do Estado Novo criou mecanismos fiscalizadores e
controladores sobre a produção artística. Mas, se a censura é veemente na
área da informação e da produção literária, torna-se claro que na arquitectura
esta não existe. Claramente demonstrada pelo facto da adesão por parte dos
arquitectos ser feita sem contestação aos modelos tipológicos e directrizes do
Estado Novo.
Não se pode negar a existência de imposições, como os regulamentos
camarários sobretudo de Lisboa e Porto e dos muitos dos serviços ligados à
produção da arquitectura, onde estes arquitectos eram funcionários e ou
consultores.
Os

arquitectos

portugueses

movimentam-se

neste

discurso,

consubstanciado na operacionalidade efectiva de um nacional regionalismo, e
numa curiosidade latente pelas promessas tecnológicas que as formalizações
vanguardistas, que os mais atentos e informados iam tendo acesso, sobretudo
a norte do país.
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No nosso entender, nem todos os arquitectos foram expressamente
discriminados pelas suas opiniões e nem todas as obras de regime
apresentaram seguir uma única via estrutural e formal, assim sendo, as
imposições exercidas sobre os arquitectos e sobre o seu grau de alcance, não
é clara nem objectiva.
Alguns arquitectos, onde se incluem sobretudo Keil do Amaral e Carlos
Ramos, não ficaram reféns do peso excessivo do regime político, dando azo a
uma liberdade de expressão que se concretizou na prática profissional e no
ensino.
Optam por se afastar das oscilações entre o nacionalismo e o
modernismo, definindo um discurso próprio que assenta em noções éticas que
determinam territórios diferenciados no exercício profissional.
Será pertinente assinalar que a assimilação formal dos temas
nacionalistas e os fundamentos retórico-formais estendem-se ao ensino. Para
isso basta observar os programas académicos das Escolas de Arquitectura,
onde o ensino demonstrava claramente um conservadorismo, desligado de
uma formação técnica actualizada, não se vislumbrando qualquer reacção até
ao Congresso de 1948.
Este Congresso, que viria a ser primeiro encontro de arquitectos
realizado em Portugal, acabou por ser um momento de afirmação de uma nova
geração de arquitectos. Os mais importantes membros desta nova geração
viriam a retomar os temas de vanguarda, e por meio da criação de
organizações -ICAT e ODAM- para a defesa e afirmação da arquitectura
Moderna. Com a criação e suporte de revistas de arquitectura publicaram
textos, apresentaram projectos que defendiam um alinhamento com as
vanguardas mundiais.
Seria o 1º Congresso Nacional de Arquitectura o ponto de viragem
crucial no panorama da arquitectura. Este confirmaria os sinais de desgaste e
intenção de retomar a inovação na arquitectura. As teses de diversos
arquitectos conformaram uma índole reformista onde se afirmava novamente
um regresso à arquitectura moderna, exigindo-se o abolir de estilos e de
imposições de modelos, afirmando a problematização habitacional e de
_______________________________________________________________
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urbanismo moderno, o que conduziria a uma reforma total na arquitectura.
Esta mudança reflecte uma ideia de reformulação de uma situação que
estava dando os seus últimos passos.
A codificação de uma linguagem “imposta” pelo grupo de arquitectos que
executavam trabalhos para o poder político dava assim os seus últimos passos.
A partir daqui surgem vários projectos inovadores no panorama da
arquitectura portuguesa, indissociáveis da inovação técnica, em que as
técnicas construtivas do betão estavam agora mais desenvolvidas e ampliavam
as possibilidades construtivas e liberdade formal.
Não resta nenhuma dúvida que estas duas décadas se caracterizaram
por dois períodos distintos na produção arquitectónica: o primeiro no contexto
da arquitectura moderna, e o segundo no contexto do estilo oficial.
Se o primeiro se apoia na congregação de vários profissionais em torno
de um objectivo e dos ideais que expressaram uma mudança, o segundo
apoiar-se-á num ideal nacionalista que procurava a verdade de uma
arquitectura verdadeiramente portuguesa. E os protagonistas deste percurso
aderiram convictamente.
Estas duas décadas foram marcadas pela congregação de valores, por
meio de uma acção reflectida, ora intencional ora imposta, mas sempre como
reflexo de mudança.
A cenografia estatal veio prevalecer sobre o primeiro modernismo
português e por causa disso definiram-se dois “tempos” na arquitectura
portuguesa.
Na arquitectura dos anos trinta o “projecto” moderno surgiu como
processo de renovação, em que a modernização era expressa no vocabulário
plástico e nos sistemas construtivos. A arquitectura do regime “colou-se” a
esses sistemas construtivos, adoptando um novo vocabulário plástico.
A conversão dos protagonistas das obras dos anos trinta, feita sem
grande conflito, deve-se ao facto do Poder ser o grande agente de encomenda
e porque a obra de estado pela sua natureza, assume uma maior clarividência
na projecção do trabalho profissional, resultando num processo que coincidiu
num mesmo interesse, entre Estado e Arquitectos.
_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

447

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

_______________________________________________________________
Luís Manuel Pires Pereira

448

Arquitectura Portuguesa anos 30-50. Atitude e crise de identidade: elementos para a construção de um percurso

CRONOLOGIA

Resenha histórica
1863 Possidónio da Silva impulsiona a fundação da associação dos Arquitectos
Civis e Arqueólogos Portugueses.
1886 Criação no Ministério das Obras Públicas de um Corpo Auxiliar de
arquitectos, segundo proposta de Emídio Navarro, Ministro.
1899 Fundada a Sociedade Nacional de Belas Artes por elementos do Grémio
Artístico e da Sociedade Promotora.
1901 São aprovados os primeiros estatutos da Sociedade Nacional de Belas
Artes.
1902 Fundação da Sociedade dos Arquitectos Portugueses (SAP).
1902 Criação do prémio Valmor que compensa, em partes iguais, o arquitecto
e o construtor da obra galardoada.
1903 Inicio da actividade do SAP, com a aprovação dos estatutos.
1904 Intervenção da SAP no concurso nacional para o projecto da Igreja Monumento à Imaculada Conceição; início do estudo da regulamentação dos
concursos públicos de arquitectura. A SAP participa no VI Congresso
Internacional de Arquitectos, em Madrid, dando início ao contacto organizado
com os problemas de Arquitectura.
1904 O SAP participa no IV Congresso Internacional dos Arquitectos, realizado
em Madrid, estabelecendo assim os primeiros contactos internacionais; Um
grupo de trabalho do SAP estuda a regulamentação para os concursos
públicos de arquitectura.
1905 É publicado no Diário do Governo a regulamentação relativa aos
honorários; É publicado o primeiro Anuário do SAP.
1909 A Direcção do SAP envia ao governo um ofício, solicitando a
reorganização do quadro de arquitectos no Ministério das Obras Públicas.
1930 Realiza-se o 1º Congresso de Engenharia.
1933 É criado o Sindicato Nacional dos Arquitectos (SNA) em substituição do
SAP. organização corporativa de inscrição obrigatória.
1933 Realiza-se o 1º Congresso da Industria Portuguesa
_______________________________________________________________
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1937 Criação da Secção Distrital do SNA, no Porto; Proposta ao governo da
Direcção do SNA para a criação da Ordem dos Arquitectos; Criação da Secção
Portuguesa para as Reuniões Internacionais de Arquitectos (RIA).
1938 Início da publicação da revista Arquitectos, órgão oficial do SNA, dirigida
por Cottineli Telmo.
1939 0 secretário-geral da RIA informa o arquitecto Pardal Monteiro, presidente
da SPUIA, da necessidade de interromper a acção do organismo internacional
e pede-Ihe para
assegurar a continuidade através da Secção Portuguesa.
1946 É fundado em Lisboa, por um grupo de arquitectos, o Grupo Iniciativas
Culturais Arte e Técnica (ICAT).
1947 É fundado no Porto a Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM).
1948 É realizado o 1º Congresso Nacional de Arquitectura.
1949 Em eleições para os corpos sociais do SNA, a lista liderada por Keil do
Amaral, contudo por imposição governamental, Keil do Amaral é afastado da
presidência do SNA.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
A.B.A. Arquivo de Belas Artes – Fundação Calouste Gulbenkian
A.E.G. Allemaine Elektricitats Gelsellschaft
A.N.B.A. Academia Nacional de Belas Artes
C.G.D. Caixa Geral de Depósitos
C.I.A.M. Congrès Internationaux d'Architecture Moderne
C.M.L. Câmara Municipal de Lisboa
C.T.T. Correios Telégrafos e Telefones
C.O.D.A. Concurso para Obtenção do Diploma de Arquitecto
D.G.E.M.N. Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
D.G.S.U. Direcção Geral dos Serviços de Urbanização
E.B.A.L. Escola de Belas Artes de Lisboa
E.B.A.P. Escola de Belas Artes do Porto
E.S.B.A.L. Escola Superior de Belas Artes de Lisboa
E.S. B.A.P. Escola Superior de Belas Artes do Porto
E.T.P. Estúdio Técnico de Publicidade F.A.U.P. Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto
F.A.U.T.L. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
F.C.G. Fundação Calouste Gulbenkian
I.N.A. Istituto Nazionale per le Assicurazioni
I.C.A.T. Iniciativas Culturais de Arte e Técnica
I.S.T. Instituto Superior Técnico
I.N.E. Instituto Nacional de Estatística
J.A.E. Junta Autónoma de Estradas
L.P. Legião Portuguesa
M.E.N. Ministério da Educação Nacional
M.I.A.R. Movimento Italiano Architettura Razionale
M.O.P.T.C. Ministério das Obras Publicas Transportes e Comunicações
M.R.A.R. Movimentos de Renovação da Arte Religiosa
M.U.D. Movimento Unidade Democrática
M.P. Mocidade Portuguesa
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O.D.A.M. Organização dos Arquitectos Modernos
P.D.V.E. Polícia de Defesa e Vigilância do Estado
P.I.D.E. Polícia Internacional e de Defesa do Estado
P.R.P. Partido Republicano Português
R. A.A.C.A.P. Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos
Portugueses
S.A.P. Sociedade Portuguesa de Arquitectos
S.N.A. Sindicato Nacional dos Arquitectos
S.N.B.A. Sociedade Nacional de Belas Artes
S.N.I. Secretariado de Informação Nacional
S.P.N. Secretariado da Propaganda Nacional
U.I.A. União Internacional dos Arquitectos
Coord. – Coordenação
Cap. – Capítulo
C.f. -Consultar
cit. – citado em
Col. – Colecção
Dir. – Direcção
Doc. – Documento
ed. – edição
Ibid – ibidem
Id. - idem ao primeiro parágrafo
n.º – número
p. – página
pgS.- páginas
ref. – referência
vol. – volume
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CORTESÃO, Jaime – pgs. 38; 39;
CORTEZ, José – pgs. 239; 240; 288
COSTA, António – pgs. 302;
COSTA, Manuel (General) Gomes da – pgs. 43; 44; 45; 132;
COSTA, João Guilherme Faria da – pgs. 214; 215; 315; 316; 318;
COSTA, Pedro Celestino da – pgs.182; 386;
COUTINHO, Gago – pgs.301;
CUNHA, Alves da – pg. 164;
CUNHA, Paulo – pgs. 13; 215; 314; 315; 318; 329;
DACOSTA, António– pgs. 159; 366;
DANTAS, Júlio – pgs.287;
DIAS, Adalberto – pgs.341;
DIAS, Bartolomeu – pgs. 161;
DIAS, H. Fonseca – pgs. 319;
DIAS, Luís Augusto Costa – pgs. 159;
DIAS, Saúl – pgs. 162;
DINIZ, Júlio – pgs. 161;
DISTEL, Hermann – pgs. 204; 206;
DOESBURG, Theo van – pgs. 115;
DOURADO, Cipriano– pgs. 159;
DUARTE, António – pgs. 160; 302;
DUARTE, Carlos – pgs. 334; 336;
DUBY, Georges – pgs. 135;
DUDOK, Willelm Marinus – pgs. 392; 412; 415;
ELOY, Mario – pgs. 156; 159; 401;
EMANUELE, Vittorio – pgs. 130;
ENNES, António – pgs. 160;
FARIA, Estrela – pgs. 302;304;
FELICE, Renzo de – pgs. 133;
FERNANDES, Ignácio Peres – pgs. 215; 313; 316; 319; 338;
FERNANDES, José Manuel – pgs.77;
FERNANDES, Luís – pgs.302;
FERNANDEZ, Sérgio – pgs. 11;
FERREIRA, Francisco Oliveira – pgs. 10; 73; 75;
FERREIRA, Paulo – pgs. 302; 304;
FERREIRA, Raul Hestnes – pgs.335; 336;
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FERRO, António – pgs. 4; 5; 26; 28; 51; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 163;
167; 169; 171; 240; 249; 250; 267; 269; 289; 290; 292; 293; 297; 298; 299; 302;
303; 306; 307; 308; 311; 353; 402; 422; 425; 431; 441;
FEYO, Salvador Barata – pgs. 160; 240; 303; 305; 367;
FISHBEIN, Martin – pgs. 229; 228; 229; 230;
FONSECA, António José Branquinho da – pgs. 162;
FOUCAULT, Michel – pgs. 57; 138;
FRANÇA, José Augusto – pgs. 67; 71; 79; 90; 324; 333; 335; 337;
FRANCO, Francisco (General) – pgs.46; 50;
FRANCO, Francisco – pgs. 305; 367; 387; 406; 414; 416;
FRANCO, Henrique – pgs. 367; 406;416;
FRAMPTON, Kenneth – pgs. 261;
FREITAS, Vicente de – pgs.4; 44;
FRIEDBERG, Erhard – pgs. 136;
FRIEDRICH, C.J – pgs. 128;
GAIA, Leonel – pgs. 179;
GALL, Franz Josef – pgs. 38;
GALVÃO, Andreia – pgs. 85; 86; 251; 256; 266; 295; 303; 306; 308; 404; 405;
407; 408; 409; 410; 417; 418;
GALVÃO, Henrique – pgs. 430;
GAMA, Vasco da – pgs. 160; 161;
GAMEIRO, Alfredo Roque – pgs. 91; 92; 94; 89;107;157;
GAMEIRO, Raquel Roque – pgs. 157;
GAMEIRO, Ruy – pgs. 239; 287; 303; 305;
GANDRA, Hernâni – pgs. 13;
GARCIA, Arnaldo Ressano – pgs. 51; 365;
GARRETT, Almeida – pgs. 35; 84; 86; 90; 106; 160
GAUGUIN, Paul – pgs. 140;
GREENBERG, Clement – pgs.115; 116;
GENTIL, Francisco – pgs.206;
GIEDION, Siegfried – pgs.142;
GIESLER, Hermann – pgs.142;
GILMAN, Raul – pgs. 92;
GODINHO, Januário – pgs.75; 169; 229; 260; 262; 263;
GOEBBELS, Josef – pgs.141;
GOGH, Vincent Van – pgs. 140;
GOMES, Dórdio – pgs. 159; 302;
GOMES, Joaquim Soeiro Pereira – pgs. 162;
GOMES, Silva – pgs. 92; 102;
GOMES, S. Andrade – pgs. 319;
GONÇALVES, Eurico – pgs. 159;
GONÇALVES, Fernando – pgs. 4: 194; 214;
GONÇALVES, Guilherme António – pgs. 293;
GRÉBER, Jacques – pgs.214;
GROER, Etienne de – pgs. 214; 215;
GROPIUS, Walter – pgs. 115; 118; 120; 121; 118; 121; 259; 264; 345; 387;
394; 413;
GROSZ, George – pgs.140;
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GUEDES, Fausto Queiroz – pgs. 177;
GUERRINI, Giovanni – pgs. 145: 285;
GULBENKIAN, Calouste – pgs. 79; 92; 255;
HADJINICOLAU, Nikos – pgs. 225; 223;
HAUPT, Albrecht – pgs. 70; 89; 93; 96; 97;
HAUSSMANN, Georges-Eugène – pgs.146; 147; 411;
HEIDEGGER, Martin – pgs.142;
HENRIQUES, (Dom) Afonso – pgs. 161; 282; 287; 302;
HERCULANO, Alexandre – pgs. 35; 37; 40; 86; 160; 161; 321;
HIRTH, Georg – pgs.76;
HITCHCOCK, Henry-Russel – pgs.115; 116; 118; 325; 338; 418;
HITLER, Adolf – pgs. 111; 131; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 152; 299;
HOFFMAN, Joseph – pgs.75;
HOGAN, João– pgs.159;
HORTA, Victor – pgs. 75;
HUME, David – pgs. 147;
HUSSERL, Edmund – pgs. 8; 21;
JOHNSON, Philip – pgs. 115; 325; 338; 418;
JORGE, Alice – pgs. 159;
JÚNIOR, Manuel Joaquim Norte – pgs. 9; 71;
JÚNIOR, Manuel Rodrigues – pgs.204;
JÚNIOR, Mateus – pgs. 294;
JÚNIOR, Severo Portela – pgs. 165;
KAHN, Louis– pgs. 334;
KANT, Immanuel – pgs. 15; 173;
KEIL, Maria – pgs. 159; 302; 424;
KOKOSCHKA, Oskar – pgs. 140;
KORRODI, Camilo – pgs. 374;
KOSTOF, Spiro Konstantine – pgs. 222;
KRADOFLER, Fred – pgs. 304; 372; 373;
LALOUX, Victor – pgs. 9; 214; 248; 258; 320;
LAMEIRO, Carlos – pgs. 341;
LANHAS, Fernando – pgs. 341;
LAPA, Manuel – pgs. 304;
LAPA, Querubim – pgs. 387;
LE CORBUSIER (Charles-Edouard Jeanneret-Gris ) – pgs. 115; 116; 117; 118;
122; 123; 124; 250; 265; 325; 326; 330; 334; 336; 347; 368; 388; 437;
LE COUER, François – pgs.354
LEDOUX, Claude-Nicolas - pgs. 411;
LEMARESQUIER, Charles – pgs. 214; 247; 319;
LEROI, Vera – pgs. 291;
LIBERA, Adalberto – pgs. 148;
LIMA, Alfredo Viana de – pgs. 11; 320; 341; 342;
LIMA, Raul Rodrigues – pgs. 353; 429;
LINO, António – pgs. 426; 430;
LINO, Raul – pgs. 9; 10; 11; 26; 33; 65; 67; 69; 70; 71; 72; 81; 89; 90; 91; 92;
93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110;
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111; 165; 198; 199; 200; 201; 209; 233; 234; 238; 274; 289; 294; 298; 300; 324;
326; 333; 364; 271; 372; 377; 378; 384; 424; 426; 431; 444; 445;
LOBO, José Ferreira Huertas – pgs. 320; 329; 330;
LOCKE, John – pgs. 147;
LOOS, Adolf – pgs. 118; 243; 244; 437;
LOPES, Fernão – pgs. 161;
LOPES,, José Teixeira – pgs. 10;
LOSA, Arménio – pgs. 11; 320; 334; 337; 341; 345; 341;
LOUREIRO, José Carlos – pgs. 341;
LUKÁCS, Georg – pgs. 137;
MACEDO, António de – pgs. 252; 373
MACEDO, Diogo de – pgs. 249; 302;
MACEDO, Luís Pastor de – pgs. 426;
MACIEL, M. Justino – pgs. 222;
MACHADO, Álvaro – pgs. 353
MACHADO, Frederico – pgs. 64;
MAIA, Ernesto Canto da – pgs. 160; 304; 424;
MALLET-STEVENS, Robert – pgs.249; 251; 252; 373; 437;
MALTA, Eduardo – pgs. 159; 302;
MANNHEIM, Karl – pgs. 137;
MANTA, Abel – pgs. 302;
MARKELIUS, Sven– pgs.330;
MARX, Karl – pgs.114;
MARQUES, Bernardo – pgs. 293; 302;
MARQUES, Oliveira – pgs. 50; 55;
MARQUES, Tertuliano – pgs. 183;
MARTINS, A. Couto – pgs. 320;
MARTINS, Joaquim Pedro de Oliveira – pgs. 36; 38; 40;
MARTINS, Luís Oliveira – pgs. 326; 329; 341; 386;
MARTINS, Manuel Costa – pgs. 320; 331;
MARTINS, Moisés de Lima – pgs.58;
MARTINS, Raul – pgs. 227;
MATISSE, Henri – pgs.140;
MATOS, Maria – pgs.164;
MATOS, Sérgio Campos – pgs. 33; 37; 38;
MATTOS, José Manuel Melo de – pg. 179;
MATTOSO, José – pgs. 5; 41;
MAY, Ernst – PGS. 394;
MELLO, Manuel – pgs.291;
MELLO, Thomaz José de (Tom) – pgs.302; 390;
MELO, António Maria Fontes Pereira de – pgs. 193;
MELO, Cândido Palma de – pgs.327; 328;
MENDELSOHN, Erich – pgs. 413; 414; 417;
MENDES, Manuel – pgs. 380;
MENDES, Roberto de Espregueira – pgs. 377;405;
MEYER, Adolf – pgs.121; 120;
MYRDAL, Alva – pgs.330;
MONIZ, Egas – pgs.301;
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MONTALVÔR, Luís de – pgs.68; 151;
MONTEIRO, Adolfo Casais – pgs.162;
MONTEIRO, José Luís – pgs. 9; 65; 67; 73;
MONTEIRO, Porfírio Pardal – pgs. 2; 4; 11; 16; 17; 29; 75; 76; 78; 157; 168;
169; 170; 171; 180; 181; 182; 183; 184; 186; 189; 190; 197; 198; 227; 229; 238;
239; 246; 247; 248; 261; 268; 273; 286; 287; 310; 311; 313; 314; 315; 316; 317;
320; 324; 328; 333; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364;
365; 366; 367; 368; 369; 370; 384; 424; 438;
MONTEZ, Paulino – pgs. 2; 11; 211; 215; 228; 265; 334;
MOREIRA, David – pgs. 214; 319; 345;
MORRIS, William – pgs. 97; 107;
MOSSE, George L. – pgs. 139;
MOURÃO, Artur – pgs. 21;
MUSSOLINI, Benito – pgs. 111; 129; 130; 145; 146; 147; 148; 150; 152; 154;
249; 300; 437;
MUTHESIUS, Herman – pgs. 97;
NAMORA, Fernando – pgs. 163;
NAVARRO, António – pgs. 162;
NEGREIROS, Almada José de – pgs. 45; 151; 155; 157; 159; 162; 198; 239;
365; 366; 374; 416; 424;
NEMÉSIO, Vitorino– pgs. 162;
NERVI, Pier - Luigi – pgs. 115;
NEVES, Henrique das – pgs. 87;
NEVES, Herculano – pgs. 320;
NOBRE, António – pgs. 90;
NORBERG-SCHULZ, Christian – pgs. 142;
NOVAIS, Mário – pgs. 373
NUNES, Adelino – pgs. 11; 13; 16; 17; 29; 198; 208; 227; 251; 252; 273; 294;
353; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 380; 405; 418; 430; 431; 444;
NUNES, Emmérico – pgs.157; 303;
OLBRICH, Joseph Maria – pgs. 75;
OLIVEIRA, Carlos de – pgs.162;
OLIVEIRA, Mário de – pgs. 320;
O´NEIL, Jorge – pgs. 96; 102;
ORTIGÃO, Ramalho – pgs. 85; 88; 91; 94; 160; 162;
PACHECO, António Faria de Carneiro – pgs. 202; 204;
PACHECO, Duarte – pgs.4; 17; 44; 45; 51; 168; 171; 182; 186; 187; 194; 199;
200; 201; 214; 215; 217; 267; 269; 289; 318; 353; 354; 356; 357; 359; 370; 384;
402; 403; 423; 425; 436; 437; 441;
PASCOAES, Teixeira de – pgs. 39; 90; 232;
PASCOAL, Abel – pgs. 251; 252;
PEDREIRINHO, José Manuel – pgs. 322;
PEDROSO, Consiglieri – pgs. 84;
PEIXOTO, António Augusto Rocha – pgs. 84;
PEREIRA, Nuno Álvares – pgs. 39; 161; 276;
PEREIRA, Nuno Teotónio – pgs. 8; 79; 190; 273; 320; 331; 334; 336; 355; 363;
399;
PEREIRA, Pedro Teotónio – pgs.212;
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PEREIRA, Paulo – pgs.229;
PERES, Damião – pgs. 40;
PERRET, Auguste – pgs. 124; 354; 355; 362; 364; 367;
PESSOA, Alberto – pgs.315;
PESSOA, Fernando – pgs. 68; 151; 154; 161; 162; 231; 232; 233;
PÉTAIN, Philippe – PGS. 152
PEVSNER, Nikolaus – pgs. 118;
PIACENTINI, Marcelo – pgs. 145; 146;147; 148; 368:
PICASSO, Pablo – pgs.141;
PIMENTEL, Rui – pgs.341;
PINHEIRO, Rafael Bordalo – pgs. 89;
PINTO, Amílcar – pgs. 373
PINTO, Serpa – pgs.82;
PIRANDELLO, Luigi – pgs.162;
POMAR, Júlio – pgs.159;
PORTAS, Nuno – pgs. 8; 66; 86; 176; 335; 336; 339; 363;
PRETO, Francisco Rolão – pgs.132;
PROUST, Marcel – pgs. 162;
PUGIN, Augustus W. Northmore – pgs. 74; 85;
QUEIRÓS, Carlos – pgs.162;
QUEIRÓZ, Eça de – pgs. 36; 88; 106; 160;
QUEIRÓZ, João – pgs. 75;
QUENTAL, Antero de – pgs 36; 37; 87; 160; 231;
QUINTINO, José Luís – pgs. 96;
RAIMUNDO, Lopes – pgs. 390;
RAMOS, Carlos – pgs. 2; 11; 17; 207; 215; 227; 238; 240; 246; 247; 248; 251;
252; 259; 269; 311; 314; 319; 333; 343; 345; 353; 363; 372; 373; 374; 375; 383;
392; 418; 424; 426; 438; 447;
RAMOS, Rui – pgs.72;
REDOL, António Alves – pgs.162;
REDON, Gaston – pgs.257;
REGALEIRA, Vasco – pgs. 207; 251; 252; 430; 431;
REIS, José Manuel Pereira dos – pgs. 364;
RELVAS, José – pgs. 63; 103;
RENZI, Mario de – pgs.148;
RESENDE, Júlio – pgs.159; 239;
RIBEIRO, Irene – pgs. 95; 103; 108; 110;
RIBEIRO, Rogério – pgs.160;
RIVERA, Miguel Primo de – pgs. 46; 152;
RODEIA, João Belo – pgs.310;
RODRIGUES, F. Castro – pgs. 320; 324; 329;
ROHE, Mies van der – pgs.118; 115; 121;
ROSA, Miguel Simões Jacobetty – pgs. 286; 290; 291; 314; 315; 317; 320; 330;
353;
ROSAS, Fernando – pgs. 47; 48; 50; 51; 53; 192;
ROSMANINHO, Nuno – pgs. 138; 165;
ROUX-SPTIZ, Michel – pgs. 355;
RUSKIN, John – pgs. 15; 74; 85; 96; 97; 107;
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SÁ-CARNEIRO, Mário de – pgs. 68; 151; 154; 162
SALAZAR, António de Oliveira- pgs. 1; 4; 5; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53;
54; 61; 128; 132; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 157; 161; 165; 168; 171;
178; 189; 192; 193; 194; 209; 211; 218; 238; 239; 240; 250; 267; 269; 272; 285;
287; 299; 305; 338; 364; 370; 422; 425;
SALEMA, Álvaro – pgs.159;
SANCHES, Formosinho – pgs. 13;
SANTOS, Júlio – pgs.302;
SANTOS, Reynaldo dos – pgs.300;
SARAIVA, António José – pgs.90;
SARDINHA, António – pgs. 38; 128;
SARMENTO, Francisco Martins – pgs. 38;
SAUVAGE, Henri – pgs. 355;
SCOTT, Baillie – pgs.97;
SEIXAS, Artur Cruzeiro – pgs.159;
SEGURADO, Jorge – pgs. 2; 11; 18; 168; 169; 170, 199; 215; 229; 246; 249;
251; 252; 256; 259; 260; 273; 293; 294; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 313;
315; 320; 330; 333; 353; 372; 373; 374; 375; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407;
408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 431; 438;
SÉRGIO, António – pgs. 39; 40;
SERPA, Alberto de – pgs.162;
SEVERO, Ricardo – pgs. 38; 89;
SILVA, Carlos Nunes da – pgs. 213; 217;
SILVA, David Moreira da – pgs. 210; 319;
SILVA, Francisco Conceição – pgs.328; 329;
SILVA, Joaquim Possidónio da – pgs.176;
SILVA, José Marques da – pgs. 10; 66; 67; 71; 73; 75; 169; 317;
SILVA, Luís Cristino da – pgs. 2; 11; 75; 169; 200; 209; 210; 215; 227; 236;
240; 245; 246; 247; 251; 255; 257; 258; 259; 271; 273; 277; 278; 315; 324; 333;
353; 360; 409; 424; 425; 427; 438; 444;
SIMÕES, João – pgs. 13; 170; 171; 210; 321; 325; 330; 331; 339; 431;432;
SIMÕES, João Gaspar – pgs. 162;
SMITH, Francis – pgs. 302;
SOARES, António – pgs.304;
SOUSA, Eugénio Alves de – pgs. 341;
SOUSA, Mário Pais de – pgs.205;
SOUZA-CARDOSO, Amadeu – pgs. 159;
SPEER, Berthold Konrad Hermann Albert – pgs. 111; 140; 141; 143; 167; 285;
SULLIVAN, LOUIS – pgs.117;
TAFURI, Manfredo – pgs.224;
TAGARRO, José – pgs.249;
TAINHA, Manuel – pgs.188; 335; 334; 366; 399;
TAUT, Bruno – pgs. 417;
TAVARES, Edmundo – pgs.64;
TÁVORA, Fernando – pgs. 399
TEIXEIRA, Pedro Anjos – pgs. 366;
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TELMO, José Ângelo Cottinelli – pgs. 2; 11; 17; 18; 78; 160; 169; 180; 181;
189; 196; 198; 205; 238; 246; 251; 252; 273; 285; 312; 313; 314; 315; 317; 318;
320: 321; 324; 328; 333; 353; 374; 384; 423; 424; 426; 427; 428; 429; 431;
TERRA, Ventura – pgs. 9; 10; 63; 67; 69; 70; 71; 72; 94; 356;
TERRAGNI, Giuseppe – pgs.143; 148;
THIERRY, Augustin – pgs.35;
TINOCO, João – pgs. 341;
THOMSON, Virgil – pgs.115;
TOJAL, Raul – pgs.251; 252; 294; 374;
TORGA, Miguel – pgs.162;
TOSTÕES, Ana – pgs.67;
TOUZET, Fernand – pgs.72;
ULRICH, J. F. – pgs.312;
UTZON, Jorn – pgs.142;
WAGNER, Martin – pgs. 417;
WAGNER, Otto – pgs.75;
WEBB, Phillip – pgs. 97; 107;
WEBER, Alfred– pgs.137;
WEBER, Max – pgs.137;
WOFFLIN, Heinrich – pgs.115;
WOLFF, Heinrich– pgs.141;
WRIGHT, Frank Lloyd – pgs. 115; 117; 118; 122; 413;
VALÈRY, Paul – pgs.162;
VAN DE VELDE, Henry – pgs.75;
VARELA, António – pgs.405; 418;
VASCONCELOS, Joaquim de – pgs.84;
VASCONCELOS, José Leite de – pgs. 37;
VELOSO, António Matos – pgs.320; 341;
VERDE, José Joaquim Cesário – pgs.106;
VIEIRA, (Padre) António – pgs.232; 305;
VIEIRA, Dário – pgs.338; 373; 374; 405;
VICENTE, Gil – pgs.161;
VIEILLARD, Charles – pgs.72;
VILLARET, João – pg. 164;
VITAL, A. Lobão – pg. 320;
VITRÚVIO (Marcus Vitruvius Pollio) – pgs.222;
VERON, Eliseo – pgs. 57;
VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel – pgs. 70; 275; 355
XAVIER, Raul – pgs. 366
ZEVI, Bruno – pgs. 66;
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