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APRESENTAÇÃO 

 

A casa Domingos França do arquitecto Maurício de 

Vasconcellos: a obra, o tempo e o lugar. 

 

O presente trabalho constitui um estudo do trabalho do arquitecto Maurício de 

Vasconcellos em particular de uma das suas obras. Trata-se de uma obra da década 

de 60 mais precisamente de 1964 a Casa Domingos França.  

Existiu na elaboração do presente trabalho a necessidade de estudar um campo mais 

alargado no que se refere ao modernismo e seus intérpretes quer a nível nacional quer 

internacional. Tentamos perceber o carácter que as obras do arquitecto apresentam, 

assim como as de outros seus contemporâneos. É objectivo da escolha deste tema a 

vontade de melhor conhecer uma época de grandes transformações na arquitectura 

portuguesa. 

É feita uma abordagem da Casa Domingos França e do seu programa bem como da 

relação com o meio envolvente, o sítio como condicionante ou oportunidade e um 

estudo das referências e influências do arquitecto no projecto desta Casa. 

Conclui-se com uma leitura geral da arquitectura desta época, com uma obra 

especifica de um arquitecto com obra significativa, mas pouco estudada. 

 

Palavras-chave: Maurício de Vasconcellos, Casa Domingos França, Arquitectura 

Portuguesa, Arquitectura Modernista, Arquitectura. 

 
 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Domingos França house by the architect Maurício de 

Vasconcellos: the work, the time and the place. 

 

The present work constitutes a study of the work of architect Maurício de Vasconcellos 

in particular one of his works. It´s a work of the sixties, more precisely of 1964 the 

House Domingos França. 

In the elaboration of the present work there was the need to study a wider field with 

regard to modernism and its interpreters, both nationally and internationally. We try to 

perceive the character that the works of the architect present, as well as those of his 

contemporaries. The aim of this theme is to better understand an era of great changes 

in Portuguese Architecture. 

An approach is taken to Casa Domingos França and it,s program, as well its 

relationship with the surrounding environment, the site as a conditioner or opportunity 

and a study of the references and influences of the architect in the project for this 

House. 

It concludes with a general reading of the architecture of this time, with a specific work 

of the architect with significant but little studied work. 

 

Keywords: Maurício de Vasconcellos, Domingos França House, Portuguese 

architecture, modernist architecture, arquitecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui um estudo do trabalho do arquitecto Maurício de 

Vasconcellos, em particular uma das suas obras. 

Trata-se de uma obra da década de 60 mais precisamente de 1964 o arquitecto a 

Casa Domingos França, que será objecto de estudo pormenorizado. 

Existiu na elaboração do presente trabalho a necessidade de estudar um campo mais 

alargado no que se refere ao modernismo e seus intérpretes quer a nível nacional quer 

internacional. Existiu assim um cuidado na compreensão das décadas anteriores, 

porque era necessário coordenar as linhas que nos levaram até à época em estudo, 

sendo importante para que este trabalho se apresente como de leitura objectiva e 

enquadrada. 

As delimitações do trabalho, sendo objectivas no que se refere à temática que se 

pretende abordar, carecem pois de um balizamento de estudo mais alargado, porque o 

mesmo não se pretende como uma mera dialéctica entre o modernismo e o 

vernacular. Pretende-se um estudo da arquitectura no plano mais lato, da sua 

evolução ao longo das décadas, suas marcas e responsáveis. 

Tentamos no presente trabalho abordar também o carácter humano que as obras do 

arquitecto apresentam, assim como as de outros porque na verdade a arquitectura faz-

se para o homem. 

Justifica-se o tema escolhido pela necessidade de melhor conhecer uma época de 

grandes transformações na arquitectura portuguesa. 

Neste contexto, surge a obra de Maurício de Vasconcellos, que se torna enigmática 

quer pela procura incessante de uma linguagem, e mais concretamente a casa objecto 

de estudo, pela reunião do modernismo com o vernacular, afirmando-se como uma 

composição. A arquitectura orgânica de Frank Lloyd Wright (1867-1959)2, vem exercer 

uma forte influência sobre o autor em estudo, bem patente nesta obra. Para tal muito 

                                            
2 Frank Lloyd Wright (1867-1959) foi um arquitecto americano, com ligação à Escola de Chicago. Wright 
vêm tornar-se a principal figura na transição do século, expoente máximo dos arquitectos americanos. As 
suas ideias são influência para a arquitectura moderna e é considerado um dos arquitectos mais 
importantes do século XX. (Gossel y Leuthauser. 1994. p. 11) 
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deve ter contribuído a sua passagem pelo Brasil e o contacto com o arquitecto 

Vilanova Artigas (1915-1985).3 

A maneira como o sítio resolve ou condiciona a obra final, é de facto um exercício que, 

desde logo, suscita a curiosidade de um estudo. Esta abordagem remete-nos para 

uma leitura atenta ao pensamento e à arquitectura de Maurício de Vasconcellos num 

contexto rural. 

Uma época a seguir aos anos 50, da modernidade de trabalhos fortemente 

influenciados pelos movimentos modernos que por todo o mundo se constituíam como 

algo que seria para ficar. Eis que nos anos 60, surge como que uma década de rotura 

na arquitectura portuguesa, muito devido à crítica que começava a surgir ao chamado 

“Estilo Internacional”, quebrando assim com a forma dogmática das linhas puras. O 

arquitecto Manuel Tainha (1922-2012)4, denuncia em artigo teórico em 53 “a revisão 

do caminho já percorrido pelos arquitectos modernos [...] com “leitura e comentário à 

obra feita” (Taínha apud Tostões, 1997, p. 40). A importância do Inquérito à 

Arquitectura Regional Portuguesa5, definida pelo Sindicato dos Arquitectos em 49, que 

viria a ser publicado em 61, vem influenciar muitos dos arquitectos, e no caso de 

Maurício de Vasconcellos, no seu trabalho e na casa em estudo, isso é demais 

evidente.  

Esta casa coloca-se como um eixo de charneira na obra do arquitecto, foi como uma 

viragem de paradigma. O reflexo de todas aquelas influências em conjugação com os 

                                            
3 Vilanova Artigas (1915-1985) foi arquitecto brasileiro, um nome de referencia na arquitectura brasileira e 
mais concretamente em São Paulo. Professor, com influência para muitos jovens arquitectos. A sua 
preocupação pelas causas sociais, nomeadamente a habitação de qualidade para todos. São obras de 
referencia “Edifício Louveira” e a “Cidade Universitária da Universidade de São Paulo.”(Ficher, 2007, p. 6). 
4 Manuel Mendes Taínha (1922-2012) foi um arquitecto português nascido em Paço d`Arcos e formado na 
Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1950. Professor na Faculdade de Arquitectura Técnica de 
Lisboa de 1976 a 1992, professor Associado Convidado no Departamento de Arquitectura da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra de 1989 a 1993 e na Universidade Lusíada desde 
1993. Prémio Valmor em 1991 pelo edifício da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, e o 
prémio Nacional de Arquitectura em 1993. Agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique no ano 2000. (Tostões, 2004, p. 382). 
5 Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, trabalho de equipa de recolha e classificação de 
elementos peculiares à arquitectura portuguesa com vista à sua divulgação em livro, que ele acreditava 
poder constituir uma pedra angular na renovação da nossa arquitectura, in, Keil do Amaral, “uma Iniciativa 
Necessária”, Arquitectura, Lisboa, 2ª série, nº 14, Abril de 1947. O Inquérito resultou num trabalho de 
mais de dois anos, desde a escolha das equipas à definição dos parâmetros de análise e recolha do 
material, onde 18 arquitectos percorreram em três meses um total de cinquenta mil quilómetros, de 
automóvel, de lambreta, a cavalo e a pé. Detiveram-se em centenas e centenas de povoados, nos quais 
fizera escritas com os documentos mais representativos da arquitectura regional. In, revista Arquitectura, 
Lisboa, 3ª série, nº 62, Setembro de 1958. cerca de mil fotografias, centenas de desenhos e de 
levantamentos, e tomaram milhares de notas escritas com os documentos mais representativos da 
arquitectura regional. In, revista Arquitectura, Lisboa, 3ª série, nº 62, Setembro de 1958. 
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novos métodos e materiais existentes dariam um resultado que servia melhor as 

necessidades das pessoas. 

A abordagem da habitação e dos seus programas bem como a relação com o meio 

envolvente seriam uma prioridade. A mesma constituía uma preocupação dos 

arquitectos. Muito mais do que formas puristas, as mesmas reflectem um carácter 

vernacular. Também as condições sócio económicas em Portugal acabam por 

contribuir para impulsionar a construção de habitação. As casas de férias e veraneio 

começam a surgir um pouco por todo o país, na sua maioria mandadas construir pela 

burguesia. 

Neste trabalho vai dar-se enfoque ao estudo pormenorizado da Casa Domingos 

França e tentar interpretar o sentido do projecto e a importância do autor suas 

referências e influências. 

Optou-se por contactar e obter informações sobre o arquitecto, com quem com ele 

trabalhou e sua família que possui o seu espólio. Maurício de Vasconcellos não deixou 

grandes elementos escritos que nos possam dizer qual a sua linha de pensamento 

quer ao que diz respeito à arquitectura em geral, quer à sua em particular. 

Torna-se pois assim um exercício de interpretação do cruzamento das informações 

obtidas com a nossa leitura. Para a obra em estudo Casa Domingos França, em 

Charneca – Venda do Pinheiro, foi importante a disponibilidade do actual proprietário 

para que a obra pudesse ser visitada e estudada. De referir que a mesma foi objectivo 

de algumas alterações que imprimiram uma outra forma de a habitar. 

Também estas ditas alterações serão mais à frente estudadas no capítulo quarto, 

sendo nosso ponto de reflexão e de como alterações ao inicialmente projectado 

podem alterar para o bem ou para o mal, em nosso entender. 

Concluímos este trabalho com uma leitura geral da arquitectura de uma determinada 

época, com uma obra especifica de um arquitecto que se revelou um pouco 

controverso. “Um arquitecto dominado pelo gesto do impulso momentâneo, como 

alguém que mostrava saber fazer arquitectura de várias maneiras.” (Braizinha, 
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informação verbal)6 Tal se pode comprovar na publicação na revista Arquitectura de 

três projectos por ele elaborados, todos diferentes e referentes à mesma época. 

 

  

                                            
6 Conversa informal em 2016 com o Sr. Prof. Doutor Arq. Braizinha. 
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2 MAURÍCIO DE VASCONCELLOS 

 
Ilustração 1 – Maurício de 

Vasconcellos. (Espólio do arquitecto 
Maurício de Vasconcellos).7. 

2.1 BIOGRAFIA 

Maurício Reinaldo da Trindade de Vasconcellos e Faria Gonçalves, nasceu a 27 de 

Março de 1925 em Lisboa. 

Na sua infância frequenta o Colégio Moderno, e termina em 1943 o 7º ano no Liceu 

Luis de Camões. 

Inicia a formação superior no IST (Instituto Superior Técnico) no curso de Engenharia 

civil.  

Muda de curso passando a frequentar o curso especial de arquitectura na ESBAL 

(Escola Belas Artes de Lisboa) o qual termina em 1950.  

A origem do seu pai era Brasileira, o que o leva ao Brasil numa viagem de férias 

prevista de um mês, que se transforma em ano e meio de trabalho. Neste período vai 

colaborar com os arquitectos Sérgio Bernardes (1919-2002) no Rio Janeiro e com 

Vilanova Artigas (1915-1985) em São Paulo. Esta experiência vai revestir-se de 

grande importância para o seu percurso e a obra como arquitecto. 

O regresso a Portugal regista-se em 1951, e passa a colaborar com os arquitectos 

Ruy Athouguia (1917-2006)8 e Formosinho Sanchez (1922-2002)9 no projecto do 

                                            
7 Este espólio encontra-se na posse do filho Paulo Óscar. 
8 Ruy Jervis d`Athouguia (1917-2006) foi um arquitecto português, nasceu em Macau em 1917. Licenciou-
se na Escola de Belas Artes do Porto. Realizou diversos trabalhos de habitação colectiva, sendo o mais 
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Bairro de Alvalade em Lisboa-Bairro das Estacas (1949/54), projecto esse que foi 

premiado numa edição da Bienal de Arquitectura de São Paulo.  

Inicia pois a sua carreira profissional, projecta a Habitação Manique (1949). 

Tem uma breve passagem pelo Ensino Secundário num Liceu em Lisboa, onde 

lecciona as disciplinas de desenho e trabalhos manuais. 

Regressa à ESBAL em 1955, onde volta a ingressar para concluir o curso superior em 

arquitectura, tendo obtido a classificação de 19 (dezanove) valores. 

Após a conclusão do curso, cria atelier próprio na Praça do Areeiro, elaborando na 

altura vários projectos com diferentes programas que iam desde a habitação 

unifamiliar e colectiva, até programas mais complexos como é o caso do pavilhão de 

Bruxelas este em associação com outros arquitectos. Em 1956, participa na Exposição 

de Arquitectura Portuguesa em Londres, sendo na altura o seu trabalho divulgado em 

revistas da especialidade. 

A associação com o arquitecto Conceição Silva (1922-1982) 10 dá-se em 1965, a qual 

se viria a extinguir em 1968. Neste período trabalhou em projectos de 

desenvolvimento turístico, exemplo disso foi o projecto integrado  do Hotel da Balaia 

na região do Algarve em 1967. 

Em 1968, cria o GPA (Grupo de Planeamento e Arquitectura) em associação com o 

arquitecto Luís Alçada Baptista (1924-2008) 11 que vem a dedicar-se a trabalhos de 

planeamento urbano e outros de grandes dimensões. 

                                                                                                                                
conhecido o Bairro das Estacas em Alvalade (1950-55), este em colaboração com Formosinho Sanchez e 
Maurício de Vasconcellos. Prémio Municipal de Arquitectura em 1955. Foi autor, juntamente com Alberto 
Pessoa e Pedro Cid do Edifício Sede da Fundação Calouste Gulbenkian (1960-1969). Prémio Valmor em 
1975. Faleceu em 2006. (Tostões, 2004, p. 379) 
9 Sebastião Formosinho Sanchez (1922-2004) foi um arquitecto português, nascido em 1922, licenciado 
em Arquitectura em 1949. Foi professor do curso de Arquitectura no período de 1964 a 1973 na ESBAL. 
Com os arquitectos Nuno Portas, Luís Cunha, Diogo Pimentel e Nuno Teotónio Pereira fundaram o 
MRAR. Faleceu em 2004. (Tostões, 2004, p. 382) 
10 Francisco Conceição Silva (1922-1982) foi um arquitecto português, formou-se em arquitectura em 
1949 na ESBAL. Iniciou-se com atelier próprio em 1953. Estabelece atelier com Maurício de Vasconcellos 
em 1965. Após o atentado que sofre em 1975 o mesmo vai exilar-se no Brasil aos 53 anos, onde irá 
prosseguir a sua carreira. Desenvolve trabalhos importantes na área do Turismo. Vêm a falecer em 1982 
no Brasil. (Tostões, 2004, p. 382) 
11 Luiz Alçada Baptista (1924-2008) foi um arquitecto português, formou-se em arquitectura em 1956 na 
ESBAP. Possui uma vasta obra, entre 1954-1971 trabalhou na Comissão das Construções Hospitalares, 
do Ministério das Obras Públicas. Entre 1968-1995 foi co-fundador do ateliê GPA, onde com os 
arquitectos Maurício de Vasconcelos, e Bartolomeu Costa Cabral, vem a desenvolver muita da sua vasta 
obra. 
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Foi também contratado para a elaboração de planos e projectos de arquitectura pelas 

Entidades Oficiais, Ministério das Obras Públicas, Ministério da Educação e da 

Cultura, por Câmaras Municipais de Lisboa, Almada, Cascais, Oeiras, Sintra, Loures, 

Évora e Castelo Branco. (espólio de Maurício de Vasconcellos) Com o seu falecimento 

em 1997, fica o registo físico da sua arquitectura nas obras que projectou ao longo da 

carreira. Não havendo escritos que possam aferir a sua linha de pensamento na 

arquitectura que desenvolveu, resta-nos estudar as obras que nos deixou. 

2.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

2.2.1 FACTORES SOCIAIS, ECONÓMICOS, CULTURAIS E POLÍTICOS  

O país vive durante as décadas de 30 e 40 momentos de aumento gradual de 

concentração de poder. Uma nação que cada vez mais se fecha sobre si mesma, 

sendo que essa atitude vai ter reflexos no mundo das artes e da arquitectura em 

particular. Dá-se o aparecimento do Estado Novo, aprovado na Constituição em 1933.  

Também outros regimes ditatoriais se formaram na Europa, por esta altura. Era pois 

uma Europa em grandes transformações. Cresceram e desenvolveram-se regimes 

ditatoriais mais concentradores de poder e com ideologias politicas mais duras que em 

Portugal. E é nesta profunda transformação e indefinição que surge nova guerra, a II 

Guerra Mundial (1939-1945). 

Portugal desta vez fica fora do conflito, declarando-se neutral, o que na altura evitou 

que o conflito alastrasse ao seu território mas que teria consequências a nível artístico 

“Desta forma, Portugal, fechava-se sobre si e cortando todas as relações culturais 

mais vanguardistas que na Europa irromperam neste período.” (Reis, 2010, p. 25) 

Se por um lado, Portugal fica fora da guerra, vê-se envolvido indirectamente pelos 

ataques às suas colónias. Exemplo disso foi o ataque a Timor primeiro pela Austrália 

(1941) e depois pelo Japão (1942),e em seguida a Macau, neste caso por parte do 

Japão. 

“O fim da guerra, traz um novo despertar para a consciência e uma agitação em 

termos culturais. A partir de 1945 processa-se uma cisão na vida nacional que a arte 

em certa medida reflectia e propunha.” (França, 1985, p. 366) Em Portugal, tal como 
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na Europa tinha acontecido, acreditava-se que a luta contra os regimes ditatoriais seria 

agora, de facto, possível.  

[...] também na sociedade portuguesa, uma influência política, económica, social, 

cultural profunda, suscitando, contra o regime de Oliveira Salazar, uma reacção política 

que abala profundamente as suas estruturas, acreditando-se que seria possível, [...]. 

(Tostões, 1997, p. 21) 

Neste surto de mudança, Portugal vê-se mergulhado numa profunda crise económica 

e social. Faltava de tudo por todo o lado, ao regime era cada vez mais difícil manter a 

ordem e o poder sobre a população. Surgem os primeiros movimentos grevistas, em 

1941, greve nos lanifícios da Covilhã; em 1942 e 1944, greves na região de Lisboa, na 

margem sul e no corredor industrial de Vila Franca de Xira; a partir de 1943, greve dos 

assalariados rurais do Ribatejo e Alentejo. 

A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) primeiro e mais tarde a II Grande Guerra (1939-

1945) vieram a contribuir decisivamente para o isolamento de Portugal. A posição 

geográfica portuguesa assim o proporcionava visto que, Espanha era a porta para 

toda a Europa. Após o fim da guerra civil o regime implementado pelo General Franco 

(1892-1975) vem a consolidar uma ditadura, que irá vigorar por várias décadas. 

“Politicamente isolado, numa Europa democrática onde apenas tinha sobrevivido a 

ditadura franquista [...]”. (Rodolfo, 2002, p. 150) De facto não seria fácil a um pequeno 

país que vivia com grandes condicionamentos económicos, que não se tendo 

envolvido na II Grande Guerra, poder obter benefícios dos vitoriosos.  

No período pós guerra, o regime percebe que teria de ser mais eficaz, e abranda na 

opressão desenvolvendo toda uma política de demostração de força e poder. De facto 

Salazar quer mostrar que Portugal é um país moderno. “[...] país moderno, 

industrializado, virado para o futuro [...] passaria a ser um regime menos opressivo e 

mais eficaz.” (Portas, 2013) 

Exemplo disto seria a 12Exposição do Mundo Português em 1940 na qual eram 

apresentadas obras de linhas puras, modernas, com uma encenação própria de todas 

as exposições. Também aqui, no que se refere à arquitectura, se podia ver cerca de 

uma dezena de arquitectos a participar e a dar o seu contributo para aquele 

espectáculo. Artistas e arquitectos que, de certo modo, não eram conotados com o 

                                            
12 Exposição do Mundo Português, foi comemorado sob o desígnio da fundação do Estado Português 
(1140) e da Restauração da Independência (1640) mas o objectivo primordial foi celebrar o Estado Novo. 
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regime, vão ter um papel importante e uma presença activa no evento, caso, por 

exemplo, de Cassiano Branco (1897-1970) 13 entre outros. Quatro anos mais tarde, a 

10 de Junho de 1944, é inaugurado o Estádio Nacional do arquitecto Miguel Jacobetty 

Rosa (1901-1970). Obra imponente que permitia acentuar a estratégia do regime na 

sua nova política de mudar a imagem de Portugal. Figura importante nesta época seria 

Duarte Pacheco (1900-1943)14 Ministro das Obras Públicas e Comunicações, também 

conhecido como construtor do regime, vêm contribuir muito para a nova imagem que o 

regime pretendia para o pais. São por sua iniciativa a encomenda e construção de 

obras públicas, nomeadamente Bairros Sociais tais como os de Alvalade, Encarnação 

entre outros. Responsável pela construção das Avenidas Novas, Parque de Monsanto 

e Aeroporto de Lisboa. Foi o grande obreiro da Exposição do Mundo Português, e da 

construção do Estádio Nacional. 

Os arquitectos passam a ser chamados a projectar a encomenda pública, assim como 

vários planos urbanísticos. A política ditatorial do Estado Novo vem a ter o seu 

culminar em 1968, com a substituição de Oliveira Salazar por Marcelo Caetano (1909-

1980). 15 

Em 1946 é organizada a I Exposição Geral de Artes Plásticas EGAP16  pelo MUD 17  

Este factor torna-se importante porque reúne Artistas e Arquitectos numa mostra de  

oposição ao regime com um maior empenho social por parte dos Arquitectos. Existe 

como que um aproximar das Artes, Pintura e Escultura à Arquitectura. 

O entendimento do papel de dura consciência ética e cultural protagonizada pelas 

“Gerais”, como eram conhecidas é fundamental para analisar a arquitectura, também 

                                            
13 Cassiano Viriato Branco (1897-1970) foi um arquitecto português, um dos mais importantes e influentes 
da arquitectura moderna em Portugal. Na décadas de 30 e 40 vê erguida muita da sua obra. (Tostões, 
2004, p. 378) 
14 Duarte José Pacheco (1900-1943) foi Ministro da Instrução Pública durante um curto período (1928). 
Em 1932 volta a funções governativas a convite de Salazar. É nomeado Ministro das obras públicas e 
comunicações. 
15 Marcello José das Neves Alves Caetano (1909-1980), foi Presidente do Conselho de Ministros em 
substituição de Oliveira Salazar, tendo sido nomeado em 1968. Foi o ultimo a exercer o cargo tendo sido 
deposto na Revolução de Abril de 1974, exilando-se no Brasil e daí prosseguindo a sua actividade 
académica. 
16 EGAP (Exposições Gerais de Artes Plásticas) tiveram lugar entre 1946 e 1956, ocorreram na 
Sociedade Nacional de Belas Artes tendo sido decisivas para uma afirmação das correntes artísticas 
portuguesas do pós-guerra, marcando um momento importante da afirmação das artes no domínio 
político-social. Realizaram-se dez edições em anos consecutivos, excepto em 1952., in José-Augusto 
França e Fernando Azevedo (Comissariado e Programação), Os anos 40 na Arte Portuguesa, Catalogo 
da Exposição, vol.I, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p. 83-85. 
17 MUD (Movimento de Unidade Democrática) tratava-se da subcomissão dos Artistas Plásticos e da 
Comissão dos Jornalistas, Escritores e Artistas do Movimento de Unidade Democrática que unificara as 
forças de oposição política ao regime de Oliveira Salazar no período critico de 45, (França, 1985, p. 362). 
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na sua relação com as outras artes, que se vai produzir nesse pós-guerra em Portugal 

e para compreender a dimensão social da profissão. (Tostões, 1997, p. 22) 

“[...] As EGAP vão ser um veículo de divulgação do neo-realismo português juntando 

um vasto conjunto de artistas de sentimentos democráticos, influenciados por Mário 

Dionísio, e onde começamos a ver Francisco Keil do Amaral.” (Tostões, 1997, p. 22). 

Entendemos que este aspecto se revela de extrema importância no que concerne à 

arquitectura, na medida em que surgem jovens arquitectos como Francisco Keil do 

Amaral (1910-1975) 18 que viram a desempenhar um papel nas décadas seguintes. 

[...] A realização das EGAP permite-nos seguir o percurso de um grupo, importante, de 

arquitectos, e por isso é sobretudo no domínio da arquitectura que esta mostra nos 

parece mais significativa marcando uma atitude polémica contra a arquitectura oficiosa. 

(França, 1991, p. 48) 

 
Ilustração 2 – Catálogo da Exposição. 
(Acciaiuolli, 1982, p. 83). 

 

A década de 50 foi uma época de auge do regime, de uma afirmação e 

reconhecimento internacional. O então eleito Presidente da República Craveiro Lopes 

efectua importantes viagens ao Brasil e á Inglaterra, com o propósito de assegurar e 

reforçar a posição de Portugal no chamado “Império Ultramarino”. Também nesta 

                                            
18 Francisco Caetano Keil Coelho do Amaral (1910-1975) foi um arquitecto português, nascido em Lisboa 
em 1910. Concluiu o curso de Arquitectura na ESBAL em 1934. Trabalhou com o Arq. Carlos Ramos. Foi 
condecorado com a Medalha de Ouro pelo Governo Português em 1937 na Exposição Internacional de 
Paris. Admitido no Sindicato Nacional dos Arquitectos em 1938 onde chegou a Presidente em 1948. 
Urbanista do Município de Lisboa de 1938 a 1947. Fundador com outros colegas o ICAT e o grupo editou 
a revista Arquitectura. Iniciou a tentativa em 1949 de realizar o Inquérito à Arquitectura Regional 
Portuguesa. Vêm em 1955 constituir equipa com José Huertas e João José Malato, para o levantamento 
das Beiras – Zona 3, sendo um dos autores da Arquitectura Popular em Portugal. Recebeu alguns 

prémios tais como Prémio Municipal de Arquitectura e prémio Valmor por obras (moradias) por si 
edificadas. Possuí um conjunto vasto de obras em Lisboa. Faleceu em 1975. (Tostões, 2004, p. 377). 
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década se dá a construção de importantes obras, necessárias por um lado, mas que 

acima de tudo visavam uma clara propaganda ao regime. Os casos da Biblioteca 

Geral da Universidade de Coimbra 1950, Teatro Monumental 1952, Inauguração do 

Cristo Rei e do Hotel Ritz 1959. (Serrão, 2006, p. 224) 

Após a II Guerra Mundial todos os países europeus foram concedendo a 

independência aos seus territórios na Ásia e África excepto Portugal, conservando 

Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique no Continente Africano 

e no continente Asiático Goa, Damião e Diu e Macau, designado “Estado da India”. Em 

1955 Portugal torna-se membro da ONU e é-lhe recomendado que torne as suas 

colónias independentes, o que não foi aceite pelo regime, contronando a situação, 

declarando as mesmas como “províncias ultramarinas”. 

As campanhas que os países de origem terceiro-mundista desencadearam contra a 

política ultramarina de Portugal eram vistas como um perigo para a paz no mundo que 

pretendiam construir. As novas gerações sonhavam com lutas sociais que fossem 

promissoras de paz entre os povos, quando as suas consequências no entrechoque 

das ideologias seriam bélicas, se não mesmo fatais, para os que sonhavam com a sua 

instauração. (Serrão, 2006, p. 164) 

No plano interno, Portugal nos finais da década de 50 vive momentos controbados 

com a Polícia a efectuar novas prisões nos meios operários e estudantis. Registavam-

se movimentos para desencadear greves, mas a maior ameaça vinha do exterior. 

Vive-se um clima de incertezas e a década de 50 termina com um mau prenúncio para 

o que viria a acontecer na década seguinte, em alguns casos com um desfecho 

dramático. 

No Inicío da década de 60 vem crescendo um descontentamento no país e em vários 

quadrantes da população. Os problemas nas colónias portuguesas começaram a 

agravar-se, muito fruto de uma ausência de política de desconolização, ao contrário do 

que outros fizeram, nomeadamente França e Inglaterra. O regime reforça a convicção 

de uma política colonial, tendo para esse efeito Oliveira Salazar acumulado a pasta da 

defesa. 

Em 1961 inicia-se a Guerra Colonial, começando em Angola logo em 1963 se alastra à 

Guiné e em 1964 atinge Moçambique. Os finais dos anos 50 são “terrivéis” e os anos 

seguintes seriam um “duro golpe” para o regime. As primeiras “baixas” chegam com a 

perda das primeiras colónias (Goa, Damião e Diu) após uma guerra de pequena 

duração com as forças Indianas. 
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Os “pop” anos 60 – Período revelador de um contexto político e social em profunda 

mutação, as contradições do poder anunciam a inevitabilidade de uma crescente 

liberalização associada ao fenómeno, generalizável a todo o ocidente, decorrente da 

crescente liderança americana no processo de globalização económica e mediática. 

Tempo de pluralidade, os anos 60 são marcados por um esforço de desenvolvimento 

indústrial por parte do regime e simultaneamente pela ruptura que o eclodir da guerra 

de África constitui. De tal modo, que as rupturas estáticas dos anos 60 não podem ser 

dissociados da erupção das crises políticas e sociais agudizadas pelo início da guerra 

colonial e da fase final de decomposição do regime fascista. (Tostões, 2004, p. 145) 

Neste período de grandes transformações e em plena guerra colonial, “[...] por razões 

políticas, a emigração foi fenómeno marcante nas carreiras dos artistas portugueses, 

nisso se distinguindo os arquitectos, que de um modo geral permaneceram no país.” 

(Tostões, 2004, p. 145-146) 

O descontentamento com a guerra e as inúmeras mobilizações, vão provocar a 

emigração de muitos jovens principalmente para França, paralelamente a esta 

emigração dá-se também uma deslocação do interior para o litoral, com um crescente 

de população nomeadamente em Lisboa e no Porto. 

A primeira metade da década é maracada pela habitação social e pelo urbanismo 

respondendo aos desejos de intervenção social de muitos arquitectos.” [...] Por isso é 

também a década em que profissionais empenhados se dedicam, ao quadro do 

planeamento como disciplina emergente, à elaboração de planos de ordenamento. O 

planeamento é, aliás uma das questões mais reveladoras das contradições do regime 

(Tostões, 2004, p. 146-147) 

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SUA OBRA 

No plano Internacional, após os primeiros resultados obtidos nos anos 20, resultantes 

da procura de um movimento moderno que albergasse os princípios que entendiam 

ser a linha dogmática na arquitectura, procura-se nos anos 30 e 40 a sua difusão 

maciça por toda a Europa. Numa fase inicial esse caminho foi feito nos congressos 

dos CIAM.19 “[...] a mais clara expressão do caminho de uma ortodoxia baseada no 

rigor metodológico é constituída pelos Congressos Internacionais de Arquitectura 

Moderma.” (Montaner, 2009, p. 12)  

                                            
19 CIAM (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna) fundados em 1928 por um grupo de 28 
arquitectos organizados por Le Corbusier, Hélène Mandrot e Sigfried Giedion. In, Fernando Távora: 
Esquema Cronológico de 1945 a 1962., p. 45. 
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Em 1932, é apresentado o Estilo Internacional 20 com o intuito de o mesmo se 

estabelecer como um cânone. Foram apresentados os modelos perfeitos capazes de 

reunir os princípios formais básicos da arquitectura que agora se desejava universal. A 

Villa Savoye de Le Corbusier e a Casa Tungendhat bem como o Pavilhão de 

Barcelona ambos de Mies Van der Rohe, personificam tais modelos. A Carta de 

Atenas 21 vem a ser discutida no CIAM  de 1933, tendo sido redigida por Le Corbusier, 

e publicada oito anos mais tarde, no período pós-guerra. Vem a tornar-se um 

documento fundamental principalmente no plano urbanístico, em virtude da destruição 

de muitas cidades e da necessidade de reconstruir as mesmas. A promoção de tal 

Estilo vem colocar em desconfiança e, de certa forma, marginalizar e silenciar, entre 

outros os arquitectos organicistas. De referir que a difusão pretendida não se dá da 

mesma maneira, arquitectos em vários países e fruto da dita desconfiança e num 

sentido critico, optam por desenvolver a sua liberdade artística, quebrando assim com 

a ortodoxia inicial dos CIAM. 

[...] Nos países nórdicos Erik Gunnar Asplund, Alvar Aalto e outros; na Itália com 

Ignazio Gardella, Carlo Molino, Giovanni Michelucci e outros, vão desenvolver 

caminhos próprios alheios aos princípios programáticos do Movimento Moderno. 

(Montaner, 2009, p. 15) 

Foi na América Latina que a interpretação livre da nova tradição moderna se fez sentir, 

“[...] Em 1953, o escultor vanguardista Mathias Goeritz, que realiza obras em 

colaboração com Luis Barragán, apresenta o Museu Experimental do Eco no México 

D.F., uma expressão espacial da arquitectura emocional [...]” (Mereles, 1989, p.16). 

Também já desde os anos 30, obras de mestres começavam a apresentar uma nova 

tendência. 

[...] A experiência de Le Corbusier, Niemeyer ou do GATCPAC mostra como a partir de 

1930 se abandona o purismo vanguardista para integrar figuras e recursos técnicos da 

arquitectura popular, de maneira que outorgam mais carácter a cada edifício. 

(Montaner, 2009, p. 16) 

Alheio a estas alterações esteve o arquitecto Mies Van der Rohe, mantendo-se fiel ao 

estilo do movimento moderno, e aos seus básicos princípios. “[...] Os arranha-céus de 

Mies são inúmeros [...] da mesma forma, os pavilhões de Mies embelezam uma 

quantidade de localidades de dois continentes” (Zimmerman, 2007, p. 7). Exemplo de 

                                            
20 Designação utilizada pela primeira vez na Exposição International Style realizada no MOMA, em Nova 
Iorque, organizada por Henry-Russell Hitchock e Philip Johnson em 1932, (Tostões, 1997, p. 213). 
21 Carta de Atenas foi um manifesto urbanístico apresentado no IV Congresso dos CIAM sob o tema 
“Cidade Funcional” realizado em Atenas em 1933.  
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obras do pós-guerra de Mies Van der Rohe, tais como: Apartamentos Lake Shore 

Drive, em Chicago (1950-1951), Seagram Building, Nova Iorque (1954-1958) Neue 

Nationalgalerie, Berlim (1962-1968) entre outras. 

 
Ilustração 3 – Fotografias e planta do edifício Seagram Building, Nova Iorque, 
1954-58 do arquitecto Mies Van der Rohe. (Montaner, 2009, p. 24). 

Desenvolvem-se assim vários movimentos, e não um só, e todos de certa maneira em 

oposição ao movimento moderno que se queria dogmático e universal. Os arquitectos, 

sobretudo do sul, iriam fazer uma reinterpretação do referido movimento, bem como 

questionar algumas das suas linhas programáticas. Em Portugal, e após o Congresso 

de 1948, os arquitectos tendiam obter uma abordagem mais lúcida da arquitectura 

moderna. 

Na continuidade das posições anteriormente tomadas, uma atitude conciliatória entre a 

Carta de Atenas e o Estilo Internacional e a mais profunda tradição da arquitectura 

rural, traduz a necessidade cultural de aceitar o Movimento Moderno, mas também de 

respeitar as raízes do regionalismo como factor contrário ao nacionalismo fascizante. 

(Tostões, 1997, p. 40) 

[...] Fernando Távora no Norte, como também Nuno Teotónio Pereira no sul serão os 

dois principais operadores de uma transição, por necessidade de expressão própria e 

como reflexo de um período especialmente crítico no mundo da arquitectura e do 

urbanismo [...] (Portas, 1982, p. 4).  

Nos efeitos do pós-congresso, assiste-se também a uma renovação do meio de 

divulgação da arquitectura a revista Arquitectura. “[...] por um espírito progressivo e 
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pela boa compreensão da arquitectura moderna. [...]” 22 a coordenação e a introdução 

de textos teóricos e de reflexões, feitas por jovens arquitectos, vem contribuir para que 

a mesma se torne um meio de divulgação de trabalhos e de obras, realizadas ou não, 

mas que, desde logo, traziam outra capacidade de análise da arquitectura na época. O 

arquitecto Keil do Amaral vem a revelar-se de extrema importância, para grande parte 

da arquitectura que se vem a fazer, tanto na época, como nas décadas seguintes. A 

coordenação que assume na revista, os seus textos teóricos e reflexões, trazem um 

contributo decisivo na forma de pensar a arquitectura e seu modus operandi. “[...] A 

reflexão teórica de Keil do Amaral insere-se na continuidade de uma linha inspirada no 

neo-realismo português, analisando as correntes da arquitectura moderna de um 

modo pragmático.” (Tostões, 1997, p. 27).  

Muitos outros arquitectos vêm juntar-se à revista e, com eles, uma série de reflexões, 

opiniões e textos críticos. Procuram alicerçar a arquitectura portuguesa nos valores da 

arquitectura mundial tendo presente uma reflexão culturalista e histórica. Casos de 

Frederico Sant`Ana, Carlos Duarte, José Daniel Santa-Rita, Raul Hestnes Ferreira e 

Nuno Portas entre outros. Obras como a Casa em Ofir de Fernando Távora e as 

Casas em Matosinhos de Álvaro Siza, são publicadas e com elas uma visão de busca 

de valores para uma nova arquitectura. 

Fernando Távora do norte e Keil do Amaral no sul eram portadores de um largo 

conhecimento cultural, até porque ambos provinham de famílias abastadas, as quais 

possuíam recursos, o que lhes permitia a obtenção de um conhecimento mais 

alargado, tanto na arquitectura, como no campo das artes e da literatura. “[...] 

perspectiva de novo entendimento da questão da Casa Portuguesa e da Arquitectura 

Popular.” (Tostões, 1997, p. 27). Em 1947, Távora publica um inovador e lúcido 

ensaio, O problema da Casa Portuguesa “[...] tudo há que refazer, começando pelo 

principio.” (Távora, 1993, p. 11) Neste ensaio são enumeradas três premissas, 

aprender com o passado, pensar o presente, de forma a projectar o futuro de forma a 

que cada sitio necessite com modernidade. 

Pensamos que Fernando Távora, terá sido um dos que inicialmente lançam as bases 

para que todo aquele modernismo dos Mestres com toda a inovação de materiais, em 

conjunto com a arquitectura popular portuguesa se revelassem como composto 

arquitectónico que serviu muito para a base da arquitectura que se vem a fazer em 

                                            
22 Referência a textos publicados, revista Arquitectura, Lisboa, 2ª série, nº 19, Janeiro de 1948. 
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décadas seguintes. Entendiam também que o estudo da arquitectura moderna não 

seria uma perda de tempo até porque ela trazia grandes progressos em termos de 

materialidade, a qual permitia um outro aspecto estético das obras. Era pois, tempo de 

estudar a arquitectura moderna e dar-lhe uma outra interpretação. 

Com a realização do I Congresso Nacional da Arquitectura, em 1948, centra-se o 

debate arquitectónico em dois temas. “No Tema I – A arquitectura no Plano Nacional, 

foram apresentados 23 teses e no Tema II – O Problema Português da Habitação um 

total de 9.” (Ribeiro, 2002, p. 237). A partir do Congresso, dá-se uma viragem, uma 

vontade de mudança baseada em uma nova geração que se recusa a continuar a 

linha geral da então “arquitectura do Estado Novo.”  

Foram momentos de viragem: a reconquista da liberdade de expressão dos 

arquitectos e com base nessa vontade de mudança emergem duas iniciativas 

culturais, o ICAT e o ODAM. ICAT (Iniciativas Culturais Arte e Técnica)23 criado em 

Lisboa em 1946, a ODAM (Organização dos Arquitectos Modernos), nasceu no Porto 

em 1947. Sob o mesmo denominador comum ambas as organizações combatiam a 

orientação do regime. 

Foi assim que a profissão, aumentada em quantidade e dinamismo com um grande 

número de sócios jovens, tomou consciência no Congresso das peias que se punham à 

actividade dos arquitectos, mercê de figurinos impostos pelo regime no quadro de uma 

arquitectura dita nacional e portuguesa, e tomou conta dos seus destinos. (Pereira, 

1996, p. 277) 

A ICAT surge pela vontade de um grupo que se vai reunir em torno de Keil do Amaral, 

e cujos motivos iam muito para além da arquitectura, tornando-se assim algo mais 

abrangente, tanto no campo social como no campo político. Era, acima de tudo, uma 

preocupação social que os movia. Aproveitaram de certa forma as EGAP em tudo o 

que de diferente e inovador estas exposições traziam para o debate. Também se 

serviam, em boa parte, da publicação da revista Arquitectura, como veículo e vaso 

comunicante. Enquanto isso a ODAM24 coloca-se muito mais próxima da arquitectura 

                                            
23 O ICAT era constituído por cerca de trinta arquitectos: Keil do Amaral, Faria da Costa, João Simões, 
Jacobetty Rosa, Raúl Tojal, Adelino Nunes e da nova geração Celestino de Castro, Alberto José Pessoa, 
Hernâni Gandra, Chorão Ramalho, Pires Martins, Victor Palla, Bento de Almeida, Manuel Barreira, Palma 
de Melo, Conceição Silva, Castro Rodrigues, Herculano Neves, Manuel Lajinha, Manuel Raposo, Couto 
Martins, Huertas Lobo.... (conforme depoimento do arq. Chorão Ramalho). 
24 ODAM foi uma organização criada por um grupo de arquitectos do Porto, que existiu de 1947 a 1952. 
Tendo Como objectivo a defesa e divulgação da Arquitectura Moderna. Esta Organização vêm a realizar 
uma Exposição no Ateneu Comercial do Porto em 1951. Os arquitectos Viana de Lima, António Lobão 
Vital, António Matos Veloso, Arménio Taveira Losa, Luis Oliveira Martins e Mário Bonito todos membros 
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moderna. Os membros da ODAM vêm a reflectir e a debruçar-se sobre o problema da 

habitação colectiva, pois até ao Congresso esse não era um tema debatido. Estas 

duas organizações foram os principais impulsionadores do Congresso, juntas durante 

e no rescaldo do mesmo, vêm lançar pontes para a modernidade da nossa 

arquitectura. A abordagem dá-me num campo muito mais abrangente: acima de tudo a 

arquitectura ao serviço do homem. De referir um dado que mais tarde se vem a 

revestir de extrema importância que foi o facto de que Fernando Távora, um jovem 

arquitecto, aquando da realização do Congresso não apresenta qualquer tese, o que 

demonstra um certo desacordo com os seus colegas da ODAM. “[...] Não alinhará com 

seus companheiros “radicais” da ODAM [...]” (Tostões, 1997, p. 33) e isso pode-se se 

verificar quer pela obra produzida bem como pelas reflexões e registos teóricos da 

década de 50, pois entendia que seria necessário incorporar razão e valor nesta nova 

arquitectura. 

MRAR25 (Movimento de Renovação da Arte Religiosa) fundado em 1953, por 

arquitectos e artistas católicos, com o intuito, tal como o nome indica, renovação da 

arquitectura até então produzida no campo religioso, nomeadamente em igrejas. Era 

pois um movimento que não se revia nas teses do norte (ODAM), nem se integrava na 

(ICAT). Pretendia constituir-se como uma alternativa, uma nova forma de reinterpretar 

o modernismo. 

Uma das suas figuras destacadas seria Nuno Teotónio Pereira (1922-2016)26 Iria 

desenvolver um percurso solitário comprometido com a arquitectura moderna, mas 

estabelecendo pontes constantes com a arquitectura vernacular. Na década de 50 

Nuno Teotónio Pereira, produz obras de carácter religioso e de habitação, sempre 

norteado por uma preocupação constante de carácter social, focada nas condições de 

vida das pessoas, passando a ser um tema sempre corrente na sua obra, como mais 

tarde se vem a confirmar com as cooperativas de habitação. Os arquitectos aderentes 

                                                                                                                                
do ODAM, apresentam as suas Teses no I Congresso Nacional de Arquitectura realizado em Maio-Junho 
de 1948. 
25 MRAR ( Movimento de Renovação da Arte Religiosa ) organização criada por um grupo de arquitectos, 
liderados por Nuno Teotónio Pereira a qual nasceu paralelamente às organizações dirigidas ao programa 
habitacional, vem ter como intuito a luta por uma Arquitectura Religiosa Contemporânea, que se libertasse 
de estigmas historicistas. Tal como afirma Teotónio Pereira “ ... a ideia da formação do MRAR não 
nasceu: impôs-se-nos. Teve de ser.” 
26 Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) foi um arquitecto português, nasceu em Lisboa em 1922. Arquitecto 
diplomado pela ESBAL em 1949. Colaborou com o Arq. Carlos Ramos de 1940 a 1943. Já com atelier 
próprio vem a elaborar trabalhos quer de carácter habitacional, bem como religioso assim como planos 
urbanos. Participa no I Congresso Nacional de Arquitectura em 48. Fundou o MRAR. Assinou obras 
importantes como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e o edifício “Franjinhas” entre outros. O seu 
atelier vem constituir-se como uma escola para muitos recém-formados. Recebeu vários prémios ao longo 
da sua carreira. Faleceu em Lisboa em 2016. (Tostões, 2004, p. 381). 
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a esta corrente estariam mais predispostos a estas temáticas, visto que era assunto 

muito pouco abordado até então. 

O atelier do arquitecto funcionava como uma escola para muitos jovens recém-

licenciados assim como acontecia no norte com o atelier de Fernando Távora. Veja-se 

o caso de Nuno Portas (1934- ) 27 que inicia a sua actividade no atelier de Teotónio 

Pereira. Ambos elaboram um conjunto de obras de carácter religioso e de habitação, 

casos da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e a Casa Dr. Barata dos Santos 

(1958), em Vila Viçosa, assim como são de sua autoria vários planos de urbanismo. 

Porventura, fruto desta escola, dos princípios que serviam de base a este movimento, 

Nuno Portas constituí-se como um pensador da cidade, bem como da habitação, 

nomeadamente a colectiva. Mais tarde, após a revolução de Abril de 1974, passa a 

exercer funções governativas e é da sua responsabilidade o lançamento do programa 

SAAL.28 

2.3.1 A INFLUÊNCIA DA ARQUITECTURA BRASILEIRA EM PORTUGAL 

Este tema reveste-se de extrema importância. Como referido na sua biografia Maurício 

de Vasconcellos permaneceu no Brasil cerca de ano e meio em regime de estágio, 

corresponde assim ao período entre 1949 – 1951, sendo que a mesma se vem revelar 

na obra produzida pelo arquitecto. 

Aquando do seu regresso em 1951, eis que se vive em Portugal, no que se refere à 

arquitectura, um período pós-Congresso onde são dominantes as várias correntes da 

arquitectura ensaiadas, e desenvolvidas pelas duas organizações ICAT e ODAM. 

Estava-se a dar um período com diversas interpretações da Arquitectura Moderna. 

A arquitectura aprendida por Maurício de Vasconcellos vem com ele e vai servir de 

referência a algumas obras por ele projectadas; exemplo disso é a Casa Rangel de 

Lima (1951), “[...] obra polémica, violenta, brasileira...assumindo-se como um grito de 

modernidade [...]” (Tostões,1997, p. 62). De salientar, que nesta altura, eram pouco 

                                            
27 Nuno Portas (1934- ) É um arquitecto português. Licenciado pela ESBAP em 1959. Iniciou a sua 
actividade com o Arq. Teotónio Pereira, e ambos assinam obras como importantes como “Igreja Sagrado 
Coração de Jesus” entre outras. Foi Director da revista Arquitectura. Coordenou o Núcleo de pesquisa de 
Arquitectura, Habitação e Urbanismo até 1974. Desempenhou funções governativas, principal mentor do 
projecto do SAAL. É Professor e Urbanista. (Tostões, 2004, p. 381). 
28 SAAL – Serviço Ambulatório de Apoio Local – Foi uma experiência pioneira no contexto europeu que 
proponha a constituição de brigadas técnicas lideradas por arquitectos que, em colaboração com as 
populações, tinham por objectivo enfrentar as permanentes necessidades habitacionais de comunidades 
desfavorecidas em todo o país. (Tostões, 2004, p. 246).) 
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frequentes as saídas de arquitectos do território nacional, excepção feita aos que iam 

em representação nos Congressos nos CIAM. Logo o contacto que existia com a 

arquitectura que se estava a fazer pelo mundo era muito reduzido. Sobravam pois 

assim os relatos feitos pelos arquitectos regressados dos CIAM, onde eram elencadas 

várias abordagens à arquitectura. O facto de o Brasil estar à margem do conflito 

europeu, permitiu-lhe que tivessem uma maior tranquilidade na abordagem dos 

elementos do movimento moderno. 

Elemento importante foi a edição, em 1943, do livro Brazil Builds,29 pelo Museu de Arte 

Moderna de Nova-Iorque, da autoria de Philip Goodwin. A propósito do referido livro 

Maurício de Vasconcellos refere-se a ele como, “[...] um segundo Vignola.” 

(Vasconcellos,1971, p. 4). Iria provocar uma dimensão e grande impacto na 

arquitectura portuguesa. “[...] revelava ao mundo qualquer coisa de duplamente 

inédito: a riqueza da arquitectura Barroca, colonial e neoclássica do Brasil e a enorme 

pujança das obras de inspiração moderna [...]” (Pereira, 1996, p. 303). Um dos 

elementos que serviu de base ao conhecimento das premissas que, os modernistas 

europeus estavam a teorizar bem como colocar em prática, deve-se ao facto de Le 

Corbusier efectuar várias e prolongadas visitas ao Brasil, essas visitas decorreram 

entre 1929 e 1936. Por esta altura emerge o arquitecto Lúcio Costa como autor teórico 

do movimento moderno, publicando variadíssimos textos na defesa das suas ideias. 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Brasil Buildings, apresentado no MOMA, New York em 1943. Trata-se de um álbum profusamente 
ilustrado que analisa a evolução da história da arquitectura brasileira para na 2ª parte apresentar uma 
enorme quantidades de obras modernas construídas segundo vários programas: Bloco de Apartamentos, 
Equipamentos Sociais, tais como Escolas, Hospitais, Bibliotecas, Aeroportos, Igrejas e até Casas 
Particulares. (Tostões, 1997, p. 213). 
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Ilustração 4 – Fotografia do Ministério da 
Educação, 1936-45, dos arquitectos Lúcio Costa e 
Óscar Niemeyer. (Montaner, 2009, p. 25). 

No Brazil Builds eram publicados trabalhos como Ministério da Educação30 e o 

Complexo da Pampulha. Os mesmos vêm a produzir uma enorme sensação de 

modernidade. Nomes como Óscar Niemeyer e Lúcio Costa, entre outros, começam a 

ser falados e os seus trabalhos notados. “[...] como afinal a construção de Brasília, a 

nova Capital criada em 1957, virá confirmar: A cidade idealizada e construída no mais 

puro e abstracto espírito moderno [...]”. (Tostões, 1997, p. 43). “[...] maior empresa 

urbanística do século [...] e cujo valor imaginativo se confunde com o valor ético 

desejado, nele se justificando como fenómeno único no ocidente moderno” (França, 

1987, p. 296). Entre os arquitectos portugueses esta corrente começa a ser seguida, 

sobretudo entre os mais jovens.  

O Bairro das Estacas, no Bairro de Alvalade é o exemplo claro da influência da 

corrente do modernismo brasileiro. A denominação de Bairro das Estacas vem da 

própria estética dos edifícios que atacam o solo através dos chamados pilotis que 

possuem empenas cegas, os mesmos vêm a ser classificados como “[...] revelador 

dos caminhos brasileiros do nosso racionalismo.” (Pereira, 1996, p. 304). 

 

                                            
30 Ministério da Educação – Construído no Rio de Janeiro pelos arquitectos Lúcio Costa e Óscar 
Niemeyer, em 1936-1945. (Montaner, 2009, p. 25). 
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Ilustração 5 – Fotografia do Bloco de apartamentos, 
Bairro de Alvalade, 1952, (Tostões, 2004, p. 131). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 6 – Fotografia aérea do Conjunto do Bairro das Estacas. 
(Tostões, 2004, p. 11). 

A influência da arquitectura brasileira seria proporcionada de várias maneiras, 

nomeadamente através de registos escritos publicados nas revistas da especialidade 

em Portugal, assim como no Brazil Buids que começava a circular pelos arquitectos 

portugueses, mas um elemento que nos parece que muito contribuiu foi a realização 

de duas exposições em Lisboa de obras de arquitectos brasileiros. A ultima foi 

realizada em 1953 em homenagem ao arquitecto Lúcio Costa, sob o tema “Exposição 

de Arquitectura Contemporânea Brasileira”31 Na exposição realizada no IST (Instituto 

Superior Técnico) em 1949, o arquitecto Formosinho Sanches referia a propósito das 

obras apresentadas, “[...] uma ar fresco, lavado, sóbrio e profundamente plástico.” 

(Sanches, 1949, p. 17) 

Podemos considerar a existência de três fases da influência da arquitectura brasileira 

em Portugal que teve reflexo nas obras produzidas.32 Cronologicamente, na década de 

30 existe um período de encantamento, sendo as décadas seguintes de 40 a 50 uma 

época de absorção ou seja de influência total. É na década de 60 que vai existir um 

declínio, e pensamos que em muito se deve à reflexão feita pelos arquitectos 

portugueses aquando do Inquérito à Arquitectura Popular. Com a arquitectura 

brasileira em transformação nas décadas de 30-40 é difundido em Portugal pela 

                                            
31 Arquitectura nº 29, 1949, refere que estiveram expostos 85 trabalhos, 80% construídos. 
32 Como refere Sylvia Ficher, em Anotações sobre o Pós-modernismo. 



A casa Domingos França do arquitecto Maurício de Vasconcellos: a obra, o tempo e o lugar 

Ovídio António Carreto Soares Duarte Dinis   46 

revista Arquitectura Portuguesa em 1937 sob o lema “Arquitectura de hoje pelo 

Estrangeiro”,33 este factor reveste-se de grande importância, visto que nas décadas 

aqui abordadas, 40-60, o regime político em Portugal reprimia qualquer manifestação 

da arquitectura que fosse contra a dita arquitectura nacionalista em contraponto temos 

o Brasil em que o regime da época, para além de a permitir, o incentivava mesmo a 

arquitectura moderna. 

Pensamos que é importante referir no presente trabalho a arquitectura de Artigas na 

medida em que Maurício de Vasconcelos trabalhou com ele. Desde logo pelo que 

Artigas significou para a arquitectura moderna brasileira e pela influência que teve nas 

gerações seguintes. Não podemos esquecer que o Artigas foi professor e autor de 

vários textos nos quais definia uma linha de pensamento. Foi um nome de extrema 

importância na arquitectura brasileira e, mais especificamente, em São Paulo onde se 

radicou, como fundador da Escola Paulista. Era, acima de tudo, um arquitecto de 

causas sendo a  vertente social do homem e o seu bem estar, a habitação, um tema 

cada vez mais abordado, no qual Artigas, e tantos outros arquitectos se vão debruçar. 

Longe iam os tempos do sonho de Le Corbusier da “máquina de habitar”. Pensamos 

que Artigas vai mais longe e utiliza os métodos base do modernismo e incorpora alma 

na sua arquitectura.  

 

 
 

 
Ilustração 7 – Fotografia e planta, Prédio de apartamentos da Louveira, 1946, S. Paulo. (Ferraz, 1997, p. 56). 

As suas obras eram muito mais que um simples edifício, a sua preocupação com a 

envolvente, ele pensava em todo o contexto urbano (edifício / rua / quarteirão / 

logradouro) todos os elementos formam um conjunto único. A construção deixa de ter 

por base a largura do lote onde se insere, mas passa a ser considerado também em 

                                            
33Referências às influências da arquitectura brasileira em Portugal, A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica 
e Edificação (reunidas) nº 25, Abril 1937 – 3ª série 1935-1938.  
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toda a sua profundidade, construído ou não. Existe assim um prolongamento da 

utilização do espaço do lote. Deixam de existir lotes fechados, contidos para passarem 

a ser lugares permeáveis numa leitura de cidade para todos. Exemplo é o prédio de 

apartamentos da Louveira projectado em 1946, não era um prédio confinado, mas sim 

um espaço aberto como que se dilui no contexto da cidade. “[...] Artigas é claramente 

maneirista. Mais até que Niemeyer, na minha interpretação [...] porque não tenho a 

menor dúvida da presença permanente do Wright na obra do Artigas.” (Ficher, 1985, p. 

35). Torna-se bastante evidente a influência que a obra de Wright vai provocar na obra 

de Artigas.  

 
Ilustração 8 – Fotografia do interior da sala de desenho, arquitecto Frank 
L. Wright. (Pfeiffer, 1994, p. 112). 

 

 

Ilustração 9 – Fotografia do exterior dos vestiários do SPFC, arquitecto 
Vilanova Artigas. (Ficher, 2007, p. 6).  

Neste contexto Maurício de Vasconcelos assume-se um modernista fortemente 

influenciado pela arquitectura de Vilanova Artigas. A 1ª obra realizada em Portugal 

após o regresso, foi a Casa Rangel de Lima 1951-52, uma habitação situada na zona 

oriental da cidade nos limites do Bairro de Alvalade na Av. do Aeroporto. Constitui-se 
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desde logo como uma obra geradora de escândalo. “[...] surpresa no aeroporto [...]”,34 

a sua força e carácter de obra plástica. De referir que a zona era constituída na sua 

maioria por pequenas vivendas de carácter regionalista-pitoresco “[...] catálogo de 

versões que declinaram ao absurdo o mito da casa portuguesa [...]” (Acciaiuolli, 1998, 

p. 618). A referida proposta de Maurício de Vasconcelos apresenta-se assim como um 

grito de modernidade desde logo pelo tratamento plástico que é dado à obra. A planta 

livre no piso térreo desenvolve-se com fluidez sendo que se proporciona um 

prolongamento da mesma sobre o jardim. A implantação do edifício no solo é feito por 

intermédio de uns finos pilotis destacados do plano de vidro. A fachada principal abre-

se a sul virada para o jardim, contrapondo o habitual, no piso superior é colocada uma 

varanda suspensa oblíqua em relação à fachada. A cobertura assume um carácter 

como que provocante duas águas invertidas do tipo “borboleta”. (Tostões, 1997, p. 62)  

“[...] denotando já uma procura de essencialidade, de valores fortes, de uma ideia 

geradora do desejo do projecto e da construção. [...].” (Tostões, 1997, p. 62). A 

referência a esta obra justifica-se por ter sido a 1ª quando do seu regresso a Portugal, 

mas também, e acima de tudo, pelo desafio que à época a mesma colocou. Era 

claramente uma obra carregada de toda a influência da arquitectura moderna 

brasileira e do arquitecto Vilanova Artigas. São notórias as semelhanças desta obra às 

de Artigas no Brasil, era a arquitectura que se estava a fazer mas não era o que 

acontecia em Portugal, revestindo-se, por isso, de um carácter inovador. 

Voltamos ao estilo. A casa que aparece a meio da Avenida do aeroporto, ali pousada 

como se tivesse aterrado vinda dum mundo diferente das que a precederam, suscita 

aqueles comentários, que todos nós sabemos de cor, desde o “caixote” à “arquitectura 

bolchevista, [...] que aquilo não é para cá que é copiado do estrangeiro, que não é 

nacional35  

                                            
34 Habitação Rangel de Lima (1950), na Avenida do Aeroporto, Lisboa. (Lobo, 1962, p. 3). 
35 Moradia Rangel de Lima, Arquitectura Portuguesa Cerâmica e Edificação nº 3|4 Abril de 1953. p. 42. 
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Ilustração 10- Fotografia, plantas e perspectiva, Casa Rangel de Lima, 1951-52, arquitecto Maurício de Vasconcellos. (Tostões, 2004, 
p. 313). 

Do estudo desta obra, concluímos que Maurício de Vasconcelos estava comprometido 

com valores do modernismo, e dos seus princípios, desde logo pela leitura que faz 

primeiro, pela capacidade que os materiais emprestam à construção nomeadamente 

no caso do betão e pela modelagem da obra como se de uma obra de escultura se 

trata-se. 

  
Ilustração 11 –Fotosgrafias da casa Benedito Levi, 1944, arquitecto Vilanova Artigas. (Ferraz, 1997, p. 46-47). 

Fortemente influenciado pelo pensamento de Artigas com quem aprendeu o que se 

refere à leitura necessária de todo o conjunto, a forma como tira partido da 

profundidade do lote, a transparência na relação interior e exterior, “coloca o jardim no 
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interior da casa,” fazendo do mesmo parte integrante do conjunto, conferindo-lhe 

funcionalidade, tal como Vilanova Artigas apresentava nas suas obras. 
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3 ARQUITECTURA NA TRADIÇÃO E MODERNIDADE 

3.1 PORTUGAL E OS MODERNISTAS 

No contexto do modernismo na década de 50 em Portugal, vários foram os arquitectos 

que fizeram projectos e obras, as quais exprimiam os princípios do modernismo, 

optamos por apresentar, como exemplo, habitações, e um empreendimento turístico 

porque tal como Ana Tostões refere a este propósito.  

Na produção arquitectónica portuguesa dos anos 50 é do domínio da habitação que se 

revelam as maiores inovações, quer no âmbito dos programas quer na sua 

conceptualização espacial. Programas dito “corrente” a tipologia funcional do habitar 

será matéria para interessantes intervenções de qualificados profissionais, que no 

domínio da casa unifamiliar experimentam novas espacialidades e materiais [...] 

(Tostões, 1997, p. 51). 

Destacamos, do arquitecto Francisco Conceição Silva, o Hotel do Mar 1958-64, 

pioneiro neste tipo de programa turístico. A produção do programa hoteleiro irá 

banalizar-se no sul, nomeadamente no Algarve, diferente do que é reflectido no Hotel 

do Mar, uma arquitectura que se integra no sítio numa encosta, singular na abordagem 

e contrastando com o que anos mais tarde se fará na “explosão” deste tipo de 

equipamentos. Numa linguagem moderna que cumpria um programa específico, o 

desenho ia da arquitectura ao mobiliário. De salientar que o atelier do arquitecto 

Conceição Silva, possuía colaboradores de outras áreas, nomeadamente artistas que 

permitiam que a resposta dada neste tipo de projectos fosse mais abrangente. De 

referir também que, em 1965, o arquitecto Conceição Silva constitui uma sociedade 

com o arquitecto Maurício de Vasconcellos tendo o atelier de ambos levado a cabo 

outras obras no género. 

 
Ilustração 12 – Fotografia do Hotel do Mar - 1956, arquitecto Conceição Silva. 

(Fernandes, 1994, p. 21). 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 13 – Alçado do Hotel do Mar, arquitecto 
Conceição Silva. (Tostões, 2004, p. 255). 
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Ilustração 14 – Planta do Hotel do Mar, arquitecto Conceição Silva. (Tostões, 
2004, p. 254). 

No quadro dos CIAM, João Andresen (1920-1967) apresentava uma reflexão no 

contexto da habitação que consistia a analisar os factores determinantes das 

necessidades de uma família em termos de alojamento, apoiado em excelentes 

gráficos, mostrando uma visão de extrema actualidade, com um novo olhar sobre as 

questões sociais, propondo a criação em cada país de um organismo destinado à 

tarefa da investigação sobre a habitação. (Tostões, 1997, p. 44) 

 
Ilustração 15 - Plantas da Casa Lino Gaspar 1953-55, arquitecto 
João Andresen.(Tostões, 2004, p. 314). 

 
 
 
 

 
Ilustração 16 – Fotografia da casa Lino Gaspar, arquitecto 
João Andresen. (Tostões, 2004, p. 314). 

Destacamos do arquitecto João Andresen, uma habitação, Casa Lino Gaspar 1953-55 

projectada na década de 50, contemporânea da casa Rangel de Lima do arquitecto 

Maurício de Vasconcelos. De referir desde logo muitas semelhanças e não só da 

forma estética, mas sim como foram pensadas, denota-se uma presença da 
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arquitectura moderna brasileira. “[...] fará uso de todo o tipo de sinais que facilmente 

se conotam com os da arquitectura brasileira [...]” (Fernandez, 1988, p. 102).  

[...] no principio da década ensaiou diferentes espacialidades, denunciando um 

evidente desejo de aproximação ao real [...] opta por uma linguagem marcadamente 

internacionalista na cobertura de duas águas, na articulação interna do fogo e no 

desenho dos volumes caracterizados por um sentido de pureza essencial. [...] João 

Andresen conhecia bem por via do seu mestre Januário Godinho, e situações de 

grande modernidade, segundo importação dos modelos do Movimento Moderno, 

condensados no dinâmico acesso por meio de uma rampa-promenade de forte valor 

plástico. (Tostões, 1997, p. 58) 

Do arquitecto Viana de Lima (1913-1990), a Casa Aristídes, no Porto, construída em 

1949-52 justificando a opção pelas duas obras acima referidas, nesta, a razão é 

idêntica, ou seja, uma obra fortemente marcada pela inspiração brasileira, igualmente 

contemporânea da Casa Rangel de Lima do arquitecto Maurício de Vasconcellos . “[...] 

conjugando com sentido plástico varandas vigorosamente saliente e extensas pálas 

que resguardam e marcam simbolicamente as entradas [...]” (Tostões, 1997, p. 53). 

 
Ilustração 17 – Fotografia da casa Aristídes, 1949-52 
arquitecto Viana de Lima. J.P. Sottomayor Negrão, 
2001.(Tostões, 2004, p. 312). 

 
 

 
Ilustração 18 – Plantas da casa Aristídes. (Tostões, 2004, p. 312). 

Tal como acontece na Casa Rangel de Lima, também esta obra parece adoptar uma 

nova linguagem para a arquitectura moderna, como aliás anteriormente foi referido na 

nova interpretação que a arquitectura brasileira estava a fazer dos ensinamentos de 

Corbusier. Tal como refere Victor Palla no numero temático da revista dedicado a 

vivendas unifamiliares apelidando a mesma como “[...] uma afirmação de “eclectismo 

no Porto” [...] ligando-a ao “novo eclectismo nórdico”.” (Palla, 1953, p. 11)  

“[...] Viana de Lima parece afastar-se dos esquemas rígidos propostos por Corbusier 

nos seus cinco pontos e aproximar-se de uma linguagem mais expressionista” 

(Tostões, 1997, p. 53) 
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3.2 ARQUITECTURA REGIONAL EM PORTUGAL  

No início da segunda metade do século XX, eis que fruto de muitas e grandes 

transformações no mundo das artes os arquitectos defrontam-se com um novo 

paradigma. O movimento moderno na Europa vai passar por um interregno no período 

da guerra, acabando por ter grande desenvolvimento no Brasil, e mais tarde nos 

Estados Unidos. Durante este período na década de 50 já a arquitectura moderna 

brasileira, embora incorporasse os elementos que originaram o movimento moderno, 

iniciado na Europa, tinha tomado um rumo diferente, começando-se a questionar o 

dogmático “Estilo Internacional”. 

A partir dos anos 50 também em Portugal se fazia sentir a necessidade de um 

questionamento dos dogmas do “Movimento Moderno” protagonizado num desejo de 

beber na cultura autêntica portuguesa a inspiração para a humanização da arquitectura 

numa tomada de consciência de urgência da reconciliação com a história, numa 

perspectiva dialéctica entre tradição e futuro, entre modernidade e história, espaço e 

tempo. (Tostões, 1997, p. 153) 

Após o Congresso de 48 os arquitectos vêm a combater a arquitectura promovida pelo 

Estado Novo, mas rapidamente tomam consciência da importância de algo que iria 

desaparecer e nos conferia uma identidade, o mesmo se verificou um pouco nos 

países periféricos da europa. 

Em 1950 36Taínha já tinha divulgado textos de Alvar Aalto (1898-1976).37 Inicia-se 

assim um período de mudança, uma tomada de consciência e tendo como base um 

trabalho extremamente importante, diria necessário para que se desse uma acelerada 

transição para uma vertente orgânica, no fundo, humanizada, que era o que os 

arquitectos reclamavam para a arquitectura. Em Portugal a influência de décadas 

anteriores dos grandes mestres Le Corbusier, Mies ou Gropius iria diminuindo e em 

contrapartida crescia uma influência organicista, protagonizada por Frank L. Wright e 

Alvar Aalto. 

A arquitectura funcional respondeu, na América e na Europa, às exigências mecânicas 

da civilização industrial; por isso proclamou os tabus do utilitarismo, isto é, da adesão 

ao objectivo prático do edifício e à técnica, e da “casa para todos”, padronizada e 

anónima. A arquitectura orgânica com Wright, na América, com Aalto, os suecos e os 

                                            
36 Ver Alvar Aalto “Humanização da Arquitectura” e “O ovo de peixe e o salmão” – Arquitectura. 2ª série nº 
35 (1950) e 46 (1953). 20-21. 
37 Alvar Aalto (1898-1976) foi um arquitecto finlandês. Um dos arquitectos mais influentes do movimento 
moderno escandinavo. A sua obra influênciou várias gerações de arquitectos. Notabilizou-se como 
designer no campo do mobiliário. Possui uma vasta obra de arquitectura e designer. (Fleig, 1994, 255-
256)  
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jovens italianos, responde a exigências funcionais mais complexas, isto é, funcional 

não só com relação à técnica e à utilidade, mas à psicologia do homem. Sua 

mensagem pós-funcionalista é a humanização da arquitectura. (Zevi, 2002, p. 125) 

Importante foi o contributo de Alvar Aalto que, desde os anos 30, já se dedicava a 

elaborar os seus projectos, estabelecendo, uma síntese entre forma e o desenho 

formal, e a construção com inspirações orgânicas (Montaner, 2009, p. 86). A influência 

da sua arquitectura vem influenciar arquitectos como Le Corbusier. “[...] como 

acontece com muitos arquitectos escandinavos: as referências ao classicismo ou aos 

métodos artesanais ocorre sobre uma base sólida de modernidade que confere às 

suas propostas um carácter progressivo e humanista que as diferencia de reacções 

neotradicionais,” (Montaner, 2009, p. 86) 

 
Ilustração 19 – Fotografia da Maison Louis Carré, 1956-59, arquitecto Alvar Aalto. 

(Fleig, 1994, p. 221). 

 
 
 

 
Ilustração 20 – Fotografia do interior 
Maison Louis Carré. (Lahti, 2005, p. 87). 

[...] Nos volumes, a expressividade e a organicidade do edifício são conseguidos 

usando o recurso de formas mais escultóricas e coberturas com diversas inclinações 

[...] o delicado sistema de aberturas elevadas ou zenitais possibilita diversas qualidades 

de luz aos espaços interiores [...] Aalto soube criar conjuntos em que cada tipo de 

função possui um corpo diferenciado, mas ao mesmo tempo articulado e inseparável 

de todo o conjunto. Desenvolveu uma admiração pelas qualidades concretas dos 

materiais que não ocorre nas obras de arquitectos como Le Corbusier. Isso permite 

relançar o uso de materiais tradicionais como tijolo e madeira na arquitectura moderna. 

(Montaner, 2009, p. 86)  
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Ilustração 21 – Fotografia da Câmara Municipal de 
Saynatsalo 1950-52, do arquitecto Alvar Aalto. (Lahti, 
2005, p. 54). 

 
Ilustração 22 – Fotografia da Câmara Municipal de 

Saynatsalo 1950-52, do arquitecto Alvar Aalto. (Lahti, 
2005, p. 55). 

Entendemos destacar a arquitectura de Aalto por tudo aquilo que julgamos que tão 

eficazmente se relaciona com a arquitectura que se começa a fazer a partir dos finais 

dos anos 50 em Portugal. Álvaro Siza será, porventura, quem talvez melhor irá 

incorporar nesta época o pensamento de Alvar Aalto. “ um dos maiores espantos, foi 

quando entrei no atelier de Alvar Aalto, a primeira coisa com que me deparei à entrada 

foi um poster com a fotografia de Frank Lloyd Wright.” (Vasconcellos, 1972, p. 5) 

 
Ilustração 23 – Fotografias do interior da Casa de Chá da Boa Nova ,1958-63, arquitecto 
Álvaro Siza. Luis Ferreira Alves. (Trigueiros, 1999, p. 24). 
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De facto, em Portugal, como já foi referido, a inquietação dos arquitectos portugueses, 

caso de Taínha quando da tradução dos textos de Alvar Aalto, logo seria um prenúncio 

para o que viria a verificar-se em fase posterior na arquitectura portuguesa. e em parte 

muito se deve ao Inquérito à Arquitectura Regional. O arquitecto Fernando Távora 

publica em 1945 um texto intitulado “O problema da casa portuguesa”, onde enumera 

três premissas: Aprender com o passado, pensar o presente, para projectar o futuro, 

de forma a conciliar o que cada sítio e contexto necessitam, com as lições da 

modernidade. Segundo Távora os arquitectos limitavam-se a meras “colagens” 

estéticas e formas. Defendia assim uma arquitectura integral. Távora aponta meios 

para alcançar uma arquitectura mais verdadeira, que se resumia ao estudo de três 

pontos essenciais como o meio social português, a arquitectura portuguesa e por 

último o estudo da arquitectura moderna no mundo. (Távora, 1947, p. 12) 

Também Teotónio Pereira revelaria nos esboços das suas primeiras obras uma 

resistência ao funcionalismo. “[...] desenvolvia uma pesquisa formal e conceptual na 

linha da atitude projectual e das preocupações enunciadas por Keil, ou dos ensaios 

espaciais orgânicos de Januário Godinho [...]” (Tostões, 1997, p. 160) 

Em 1953, o arquitecto Manuel Taínha ponha o dedo na ferida:  

[...] A arquitectura foi desligada dos seus fins autênticos, considerada um fim, uma 

actividade em si, o que subverte o facto arquitectural e a torna cada vez mais distante 

das preocupações do homem [...] deste enredo actual que tende a separação da 

arquitectura em facto técnico e em facto social, ressalta [...] o aumento da destreza 

técnica e em facto social, ressalta [...] o aumento da destreza técnica, o manejamento 

hábil, quase pueril dos materiais da arquitectura, desde o seu aspecto constructivo à 

ilusão plástica, como processo de adestramento, o único possível aberto pelo nosso 

mercado. (Taínha, 1953, p. 20) 

A Casa do Freixial38 1958-59 como o próprio arquitecto afirma “ No meio de um 

esplêndido terreno, quase um bosque, e num local que, diremos agora, lhe estava 

predestinado, veio a situar-se esta casa.” (Taínha, 2002, p. 53) 

                                            
38 Casa do Freixial, projectada pelo arquitecto Manuel Taínha em 1958-59, com a colaboração de José 
Pacheco, R. Santiago Pinto e F. Gomes da Silva, para o Sr. Pereira da Silva. (Neves, 2002, p. 54, 55 e 
57). 
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Ilustração 24 – Alçados da Casa do Freixial, 1958-59, arquitecto Manuel Taínha. (Neves, 2002, p. 54). 

 
Ilustração 25 – Fotografia da casa do Freixial, arquitecto Manuel Taínha. (Neves, 2002, p. 55). 

 
 

 
Ilustração 26 – Fotografia do interior da casa Freixial. (Neves, 
2002, p. 57). 

 
 

 
Ilustração 27 – Fotografias do exterior e Interior casa 
Freixial. (Neves, 2002, p. 55). 

O arquitecto Manuel Taínha ao projectar esta casa recorre a elementos do 

modernismo, mas é bem visível a presença de um carácter vernacular na mesma 

talvez o facto de o projecto ser de 1958-59, e a influência do Inquérito estar presente. 

Tal revela-se na utilização de materiais como a madeira a pedra e o barro que reveste 

os pavimentos interiores e exteriores da habitação, com a caixilharia em madeira. 

Podemos observar o cuidado no tratamento da luz que o arquitecto faz nesta casa. 
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Também do arquitecto Manuel Taínha uma obra contemporânea da Casa Domingos 

França, referimo-nos à Pousada de Santa Bárbara39 1957-66. 

Não se encontraria melhor sítio para uma pousada do que aquele, na Póvoa das 

Quartas, meio caminho andado entre Coimbra e Guarda. Isto posso dizê-lo com todo o 

à-vontade, pois não fui eu que o escolhi. A mim coube-me apenas fazer daquele sítio 

rude e agreste um lugar habitável em louvor da paisagem. [...] Para isso naveguei entre 

dois conceitos arquitectónicos primitivos e de sentido contrário: o fechado e o aberto. 

(Taínha, 2002, p. 45) 

 
Ilustração 28 – Fotografia do conjunto, Pousada de Santa Bárbara, 1957-66, 
arquitecto Manuel Taínha. (Pereira, 2013, p. 32). 

 
Ilustração 29 – Fotografia do exterior, Pousada de Santa Bárbara, arquitecto 
Manuel Taínha. (Pereira, 2013, p. 40). 

 
Ilustração 30 – Fotografia do interior, Pousada de Santa Bárbara, arquitecto 

Manuel Taínha. (Pereira, 2013, p. 36). 

Também aqui o arquitecto Manuel Taínha nos remete para um imaginário poético na 

criação de um lugar. Tal como nos diz: “Não esquecendo que, em arquitectura, 

                                            
39 Pousada de Santa Bárbara (1957-66) em Oliveira do Hospital, projectada pelo arquitecto Manuel 
Taínha. (Neves, 2002, p. 44-51).  
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compor com a paisagem é por vezes negá-la.” (Taínha, 2002, p. 45). Na escolha dos 

materiais que compõem este belo conjunto, o arquitecto refere-nos: “À sua maneira, a 

linguagem arquitectónica procura traduzir este duplo propósito, levada pelo poder 

poético dos materiais ancestrais e as suas técnicas: o granito, o xisto, a telha, a 

madeira e o vidro.” (Taínha, 2002, p. 45) Os materiais, a simplicidade dos processos, 

sem que isso retire a beleza do conjunto, apesar do sentimento de grandeza e 

austeridade daquele lugar. Tal como o arquitecto Bartolomeu Costa Cabral nos diz: 

“[...] não é só os materiais, mas sim a harmonia das coisas”. (Cabral, 2018) Razões 

objectivas fumentam a ligação que fazemos desta obra com a Casa Domingos França, 

dois pontos as unem. Desde logo a forte influência do Inquérito à Arquitectura em 

Portugal, bem como o respeito que ambas apresentam pelo sítio e a paisagem onde 

se inserem. 

Neste contexto, acreditava Távora que a arquitectura moderna estava a asfixiar os 

arquitectos portugueses, atrasando-os relativamente à Europa, sugerindo que se 

efectuasse um estudo à “casa popular”. “[...] A casa popular fornecer-nos-à grandes 

lições, quando devidamente estudada [...] (Távora, 1947, p. 12) Fernando Távora com 

a publicação do texto “o problema da casa portuguesa”, bem como a sua proposta na 

“casa sobre o mar”, acaba por fazer uma critica a Raul Lino e mais tarde com o 

Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, lançava claramente a arquitectura para 

uma terceira via, ou seja, uma nova modernidade. (Ribeiro, 1994, p. 5) 

A nossa referência especifica a estes dois arquitectos no contexto deste capitulo deve-

se ao facto de serem os mais empenhados e importantes arquitectos na temática aqui 

abordada. No caso de Teotónio Pereira e, já na criação do MRAR, colocava a 

possibilidade da dita 3ª via - não “alinhava” no grupo do ODAM, mas também não se 

revia no ICAT, seria outra coisa. De referir que estamos na presença de jovens 

arquitectos e é de que esta 2ª geração iria impulsionar a referida “nova modernidade” 

contando com o contributo precioso do Inquérito.  

Inquérito à Arquitectura Popular 
 
A consequência imediata do Congresso de 48 foi a definição nos anos seguinte, pelos 

arquitectos, durante a presidência de Keil do Amaral (França, 1948, p. 442). Grande 

dinamizador e operacional da ideia. Keil do Amaral já tinha explanado na revista 

Arquitectura num artigo intitulado “Uma Iniciativa Necessária” que este trabalho podia 

“[...] constituir uma pedra angular na renovação da nossa arquitectura” (Amaral, 1947, 
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p. 12). [...] procurava-se um sentido verdadeiro conciliando uma necessidade de 

modernidade com a mais profunda tradição rural [...] (Tostões, 1997, p. 159) 

Após a obtenção de um subsídio para a realização do trabalho foram definidas as 

directrizes em Diário da República através do Dec.-Lei 40 349 de 19 Outubro de 1955, 

nele se lê um conjunto de intenções em que o trabalho se deveria realizar bem como 

seus objectivos. “[...] no sentido da valorização da arquitectura portuguesa, 

estimulando-a na afirmação do seu vigor e da sua personalidade e apoiando-a no 

propósito de encontrar um rumo próprio”. (Portugal. Leis, decretos, etc., 1955, p. 904)   

[...] Integra-se nesta orientação o reconhecimento do carácter evolutivo das soluções 

arquitectónicas, que tendem naturalmente a adaptar-se à sua época, acompanhando o 

aperfeiçoamento das técnicas construtivas e a própria evolução dos ideais estáticos. 

[...] mas reconhece-se ao mesmo tempo que as novas soluções não deverão deixar de 

apoiar-se nas tradições da arquitectura nacional [...] reflectindo naturalmente nas 

nossas realizações arquitectónicas em épocas sucessivas, lhe conferindo cunho 

próprio e criaram um sentido para a expressão “arquitectura nacional” [...] muitas 

porém, continuam perfeitamente ajustadas ao ambiente nacional e contém em si  uma 

lição viva de evidente valor prático para o desejado aportuguesamento da arquitectura 

moderna no nosso país [...] (Portugal. Leis, decretos, etc., 1955, p. 904) 

Existiam os reais objectivos por parte do poder político e por outro lado o dos 

arquitectos. De facto no Diploma estavam reflectidos o que à partida seria um dos 

anseios dos arquitectos, mas na realidade e muito fruto do levantamento os 

arquitectos iriam confrontar-se com uma outra realidade que essa sim seria mais do 

agrado dos mesmos e não seria o que o poder político entendia. Mas, talvez, fruto de 

um certo desconhecimento por parte do Governo o Inquérito foi realizado de uma 

maneira feliz, capaz de lançar pistas para pensar a arquitectura, nomeadamente na 

década de 60. Pensamos que os arquitectos com este trabalho tinham como objectivo 

questionar a arquitectura nacionalista defendida pelo Governo. O “Inquérito à 

Arquitectura Regional” designação inicial dada ao levantamento foi produzido entre 

1955 a 1960, apresentado e publicado em livro em 1961. 

[...] O Inquérito resultou num trabalho de mais de dois anos, desde a escolha das 

equipas à definição dos parâmetros da analise e recolha do material, onde 18 

arquitectos percorreram em três meses um total de cinquenta mil quilómetros, de 

automóvel, de lambreta, a cavalo e a pé. Detiveram-se em centenas e centenas de 

povoados, nos quais fizeram cerca de dez mil fotografias, centenas de desenhos e de 

levantamentos, e tomaram milhares de notas escritas com os documentos mais 

representativos da arquitectura regional. (Tostões, 1997, p. 161) 
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Em 1958 estava reunido o material das seis zonas de Portugal Continental. Publicado 

com o título “Arquitectura Popular em Portugal” e não portuguesa, como afirma José-

Augusto França “[...] o inquérito constitui o fim do mito da “casa portuguesa”, criação 

tardo-romântica da geração nacionalista de 1890. O Inquérito trouxe à arquitectura  

[...] o que havia sido deformado pela valorização tecnológica do movimento moderno: a 

harmonia entre espaço, arquitectura e a vida dos habitantes, a relação entre as 

propostas de transformação e a paisagem existente” [...] o inquérito à arquitectura 

regional foi realizado no último momento possível para registar em toda a sua plenitude 

um mundo prestes a desaparecer. (Pereira, 1987, p. 65)  

Não seria, porventura, uma lógica de adivinhar o que iria suceder nas décadas 

seguintes. “[...] pelo dever do oficio, confrontados por um lado pela estreiteza censória 

do portuguesismo estado-novista e por outro pelo radicalismo sem fronteiras do 

“internacional style”, sentiriam a necessidade de procurar raízes na arquitectura 

vernácula”. (Pereira, 1996, p. 214). 

A realização deste Inquérito veio reforçar a linha de pensamento para a arquitectura 

de Teotónio Pereira. Foi como se o mesmo viesse responder aos seus anseios como 

já se presentia a sua arquitectura anterior ao Inquérito que reflectia elementos que se 

vieram apurar com os resultados obtidos. Se dúvidas houvesse os acontecimentos 

que se vieram a verificar após o Inquérito, e referimo-nos já aos anos 60, vieram 

confirmar que foi de facto tal como afirmava Teotónio Pereira. 

[...] as primeiras levas de emigrantes para França [...] ganhava força o processo de 

industrialização difusa gerado pela exportação baseada numa mão-de-obra barata e o 

turismo europeu começava a descobrir os encantos virgens do Algarve [...] juntamente 

com a mobilização provocada pelas guerras coloniais, iria fazer crescer repentinamente 

os rendimentos de uma parte significativa da população portuguesa” [...] a partir daí, 

ventos eufóricos de mudança e de progresso, dominados por uma lógica individualista 

e desordenada, varreram a terra portuguesa num afã de apagar as marcas de um 

passado que era preciso sepultar para sempre. (Pereira, 1996, p. 214) 

[...] a leitura que se fazia da arquitectura popular era uma leitura baseada nos padrões 

do chamado modernismo, que eram os padrões que nos levaram a fazer o Inquérito e a 

escolher determinados exemplares. [...] O que se encontra no Inquérito são os 

exemplos que os arquitectos consideravam mais modernos, (Távora, 1996) [...] Nós 

ficávamos muito contentes, muito satisfeitos, quando encontrávamos expressões de 

arquitectura popular que tinham semelhanças com aquilo que nós achávamos que era 

a arquitectura moderna. (Pereira, 1996, p. 42) 

O estudo da arquitectura portuguesa não está feito [...] A casa popular fornecer-nos-á 

grandes lições quando devidamente estudada, pois ela é a mais funcional e a menos 

fantasiosa, numa palavra aquela que está mais de acordo com as novas intenções [...] 
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Na arquitectura contemporânea não é difícil entrever já uma prometedora solidez [...] e 

é nela que deve entroncar-se a arquitectura portuguesa sem receio de que perca o seu 

carácter. (Távora, 1945, p. 13) 

 
Ilustração 31 – Fotografia do tipo de aglomerado na Arquitectura 
Popular em Portugal. Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 134). 

 
Ilustração 32 – Fotografia do tipo de habitação na Arquitectura Popular 
em Portugal. (Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 169). 

 
Ilustração 33 – Fotografia do tipo de habitação na Arquitectura Popular 
em Portugal. (Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 169). 

As conclusões do Inquérito vieram confirmar vários pontos que passariam a ser 

influentes na arquitectura nos anos seguintes. Desde logo foi possível verificar que, 

mediante os dados recolhidos, era possível identificar um conjunto de características 

na arquitectura, mas que as mesmas variam de região para região. Tais 

características estão relacionadas com o local, o clima, a economia assim como os 
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materiais e técnicas disponíveis. Permitiu assim revelar “[...] a expressão de uma 

arquitectura anónima, mas culta, comprometida com o lugar, mas consciente da 

modernidade, sem ceder ao populismo.” (Tormenta apud Ribeiro, 2017, p. 126) Na 

leitura das descrições feitas das zonas logo nos apercebemos que em cada região se 

reflectia de forma diferente a maneira de projectar. O lugar era importante e um factor 

decisivo, como iremos apresentar no estudo pormenorizado da Casa Domingos 

França, objecto final deste trabalho. Távora comentava a propósito que o “Inquérito à 

arquitectura regional revelou a existência de numerosos valores mais ou menos 

humildes do nosso espaço antigo.” (Távora,1960, p. 59). De facto, Távora mantinha-se 

coerente, como referido anteriormente à necessidade deste Inquérito pois, como ele 

defendia, era necessário conhecer o passado para pensar o presente afim de projectar 

o futuro. “[...] Fernando Távora, sem recusar a modernidade ou as contribuições de 

vanguarda, buscava a autenticidade na continuidade de uma tradição, equacionando o 

desejado compromisso da história com a vanguarda.” (Tostões, 2004, p. 139). O 

documento vem a revelar-se, tal como Keil do Amaral o pensara, “uma pedra angular” 

e segundo Teotónio Pereira “[...] os arquitectos passaram a utilizar com um novo à-

vontade, sem sentimento de estarem a trair os princípios basilares da arquitectura 

moderna, alguns elementos tradicionais que eram antes considerados impuros e por 

isso proscritos” (Pereira, 2000, p. 69) De referir que Maurício de Vasconcelos não 

participa directamente no Inquérito mas a influência que o mesmo vem a exercer na 

sua obra é por demais evidente, como iremos verificar. 

A reflexão imposta pelo Inquérito e o contexto nacional e internacional que marcaram 

estes anos, definem um momento de charneira onde a obra pioneira de Távora vai 

constituir referencia na escola do Porto, mas também na arquitectura portuguesa que 

começa a ser conhecida fora do país, integrando um processo de acerto da produção 

nacional com a contemporaneidade internacional: Mercado da Vila da Feira, Casa de 

Ofir [...] Teotónio Pereira é referência indiscutível na compreensão dos caminhos da 

moderna arquitectura portuguesa, para o que bastará recordar a Casa de Vila Viçosa 

(com Nuno Portas) como ensaio-paradigma. (Tostões, 2004, p. 143) 

Destacamos duas obras marcantes dos finais dos anos 50 / inícios de 60 pela sua 

importância na arquitectura portuguesa e pelo seu carácter de experimentação. As 

referidas obras vêem a revelar-se de grande importância na influência que as mesmas 

provocam na Casa Domingos França do arquitecto Maurício de Vasconcelos.  

Casa em Ofir 1957-58, projectada pelo arquitecto Fernando Távora, situa-se entre o 

rio Cávado e o mar, uma casa de férias. 
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Ilustração 34 – Fotografia do interior, 
Casa de férias em Ofir, arquitecto 
Fernando Távora. Rui Morais de 
Sousa. (Trigueiros, 1992, p. 11) 

 
Ilustração 35 – Fotografia da entrada / 
exterior, Casa de férias em Ofir, 
arquitecto Fernando Távora. Rui 
Morais de Sousa. (Trigueiros, 1992, p. 
13). 

 

 
Ilustração 36 – Planta da Casa em Ofir 1957-58, arquitecto Fernando Távora. 
(Trigueiros, 1992, p. 12). 

Em verdade há edifícios que são compostos e edifícios que são misturas [...] e no caso 

presente desta habitação construída no pinhal de Ofir, procurámos. Exactamente, que ela 

resultasse um verdadeiro composto e, mais do que isso, um composto no qual entrasse em 

jogo uma infinidade de factores, de valor variável, é certo, mas todos, todos de considerar. Isto 

é, contra o caso infelizmente normal entre nós de realizar misturas de apenas alguns factores. 

Não é fácil, por certo, enumera-los a todos, dada a sua variedade e o seu número, nem é fácil 

enuncia-los por ordem de importância [...] em Esposende e Fão, há construções com um tónus 

muito próprio; a mão-de-obra local não é especializada [...] o arquitecto tem a sua formação 

cultural, plástica e humana [...] conhece o sentido de termos como organicismo, funcionalismo 

[...] paralelamente, sente por todas as manifestações da arquitectura espontânea do seu país 

um amor sem limites que já vem de muito longe. (Távora, 1957, p. 2 e 3) 
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Sendo a primeira obra que Távora desenha a seguir ao Inquérito nela se revelam 

grandes influências trazidas à arquitectura portuguesa pelo referido documento. Desde 

logo a maneira como a casa de desenvolve no terreno de forma serena e enquadrada. 

Távora tinha por objectivo que a mesma se tornasse um composto e de facto se 

verificarmos a relação que a mesma apresenta entre o interior e o exterior, diria mais 

um diálogo permanente capaz de gerar âmbitos diversos. A leitura do exterior dos 

volumes que originam a separação funcional pelo seu interior. A planta em forma de T 

(Ilustração 36) define as zonas da casa (salas / quartos / serviços) todas as zonas 

servidas por um elemento pelo qual se faz a distribuição (entrada). A zona dos quartos 

apresenta-se mais reservada e recolhida servida por um elemento de circulação. Este 

factor, de existirem várias zonas que se ligam entre si mantém uma relação diferente, 

consoante os casos com o exterior. No que toca à materialidade, pelo facto de, nas 

proximidades existirem granito e xisto, são estes os materiais usados, fazendo parte 

dos materiais tradicionais e da região. Veja-se o pormenor da entrada / interior 

(ilustração 35) e como habilmente Távora vai colocar a mesma pedra no interior das 

salas sendo o seu exterior rebocado e pintado, assumindo assim a sua verdadeira 

materialidade, robustez e ou carácter vernacular pelo interior. Também podemos ver 

como vai fazer uso de materiais designados como modernos como é o caso das 

grandes vigas de betão assentes sobre paredes. A chaminé saliente como que a 

pontuar elevada do solo, e pintada à cor ocre transmite uma sensação de corpo 

suspenso. O interior é marcado pela estrutura em asnas de madeira assumidas (tal 

como são com todos os elementos) novamente denota a sua preocupação de assumir 

a verdade dos materiais e dos sistemas estruturais. A cobertura em telha tradicional de 

uma e duas águas, por um lado, cobre os volumes e, acima de tudo, configura 

espaços exteriores. As aberturas são diversas: se no caso da sala temos um grande 

vão aberto ao jardim, logo, por exemplo, na zona de serviços, temos aberturas finas e 

verticais assim como pequenos pontos de entrada de luz o que faz lembrar o que o 

arquitecto Le Corbusier fez na Igreja de Ronchamp 1950-55. Materiais simples tais 

como a tijoleira e lajes de pedra de granito aparecem nos pavimentos, tanto no interior 

como no exterior. A caixilharia de pinho simplesmente envernizado, sem o recurso a 

qualquer pintura, mais uma vez nos remete para a ideia que Távora nos queria dar em 

relação à verdade dos materiais. Tal como Álvaro Siza refere “[...] não é mais do que 

outra chaminé entre luminosas e essenciais construções do litoral minhoto.” 

(Trigueiros, 1992, p. 22) 
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Ilustração 37 – Fotografia da Casa em Ofir 1957-58, do arquitecto 
Fernando Távora. Rui Morais de Sousa. (Trigueiros, p. 6). 

 
Ilustração 38 – Fotografia da Casa em Ofir 1957-58, do arquitecto 
Fernando Távora. Rui Morais de Sousa. (Trigueiros, p. 19). 

 

 

Casa Dr. Barata dos Santos 1958-1963, projectada por Teotónio Pereira e Nuno 

Portas, situada em Vila Viçosa, inserida num quarteirão da Vila alentejana. 

Mas é na casa que Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira40 projectam para Vila Viçosa, 

em 1958 que é encarado o processo de humanização em curso com um único estímulo 

– o de responder ao problema colocado pelo sítio, pelo ambiente e pela cultura dos 

utilizadores – se opõe declaradamente à moda de conseguir efeitos plásticos, ao gosto 

dos formalismos do Estilo Internacional” (Tostões, 2004, p. 308) 

 

 

 

                                            
40 Com a colaboração de Luís Moreira e Pedro Vieira de Almeida 
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Ilustração 39 – Fotografia da casa Dr. Barata dos Santos, arquitectos 
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, 1958-63. (Tostões, 2004, p. 317). 

 
Ilustração 40 – Planta do piso superior, casa Dr. Barata dos Santos, 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, 1958-63. (Tostões, 
2004, p. 184). 

 
Ilustração 41 – Planta piso inferior, casa Dr. Barata dos Santos, 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, 1958-63. (Tostões, 
2004, p. 184). 

A casa insere-se num quarteirão que tende a confundir-se com a realidade construída 

envolvente. Trata-se de algo diferente da Casa em Ofir, nesta seria necessário integrar 

um conjunto de factores, desde logo, o sítio como a sua envolvente o que se 

apresenta como um condicionante. De referir também, em relação ao programa, que 

enquanto na Casa de Ofir se tratava de uma casa de férias, esta seria para habitação 

permanente. O projecto assenta sobre uma malha ortogonal (45º), sendo o seu 
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programa desenvolvido ao longo do lote. “[...] uma planta que se distribui em vários 

braços, para criar uma sequência de volumes de construção e de pátios murados que 

prolonga para o exterior o espaço interno, segundo a tradição mediterrânica, bem 

frequente na própria vila.” (Portas, 1963, p. 8) A tipologia do lote com desnível entre as 

ruas possibilita uma solução de patamares, sendo o piso superior destinado à entrada 

e recepção e o inferior ao pátio com logradouro. A já referida malha geradora da planta 

configura uma diversidade de espaços interiores, criando uma atmosfera diversa e não 

repetível numa concepção de interior/exterior, passando a ser o espaço exterior uma 

continuidade do interior. Esta ideia remete-nos para a obra de Frank L. Wright e 

também para a relação que estabelecemos entre esta obra e a Casa Domingos 

França, como iremos verificar, aquando do estudo a apresentar no 4º capítulo deste 

trabalho. 

 
Ilustração 42 – Fotografia da casa Dr. Barata dos Santos 1958-63, arquitectos 
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. Daniel Malhão. (Tostões, 2004, p. 185). 

 
Ilustração 43 – Alçado da casa Dr. Barata dos Santos 1958-63, arquitectos 
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. (Tostões, 2004, p. 184). 
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3.3 ANOS 60 – “ANOS DE RUPTURA”  

Após os anos 50, rotulados como os anos do Estilo Internacional, e, ainda, a Europa a 

recompor-se da guerra, eis os anos 60 “anos de ruptura” 41 Por razões politicas e 

económicas o início dos anos 60 fica marcado pela emigração de parte da população 

o que também acontece com os artistas, excepção feita nos arquitectos que 

permaneceram no país “[...] resistindo uns com menor ou maior empenho político 

(como Nuno Teotónio Pereira) outros dando corpo às transformações que o 

liberalismo económico marcelista acabou por significar para a produção arquitectónica” 

(Tostões, 2004, p. 146) Factor importante na década seria a apresentação dos 

resultados do “Inquérito” e publicação em 1961 sob a designação “Arquitectura 

Popular em Portugal”. (Tostões, 2004, p. 146) A primeira metade da década é 

marcada por um progresso no “Programa Social” no capitulo da habitação social e 

urbanismo “[...] primeira grande operação de habitação social em Lisboa, o plano dos 

Olivais Sul [...] constitui como vimos, um caso paradigmático (Tostões, 2004, p. 146) 

este factor vimos dar resposta aos desejos dos arquitectos. 

[...] laboratório do urbanismo, da tecnologia da construção, da metodologia do projecto 

e, finalmente, da concepção habitacional, o empenho dos profissionais no estudo das 

tipologias habitacionais ultrapassou a solução esquemática racionalista para se 

aproximar de uma temática de pesquisa culturalista (Tostões, 2004, p. 146) 

Também esta época fica marcada por duas obras do maior significado, conforme Ana 

Tostões “[...] duas obras de maior significado para a produção e reflexão da cidade e 

da arquitectura portuguesa: a Sede da Fundação Calouste Gulbenkian e a Igreja do 

Sagrado Coração de Jesus.” (Tostões, 1997, p. 186) A Sede da Fundação Calouste 

Gulbenkian constitui-se como o primeiro equipamento cultural da cidade “[...] obra 

exemplar de uma arquitectura ao serviço da comunidade e da cultura” (Duarte, 1969, 

p. 211) E a Igreja do Sagrado Coração de Jesus “[...] constitui a primeira igreja 

verdadeiramente inovadora no sentido de que condensa em programa e uma proposta 

espacial aberta à comunidade.” (Tostões, 1997, p. 187) 

 

 

 

                                            
41 Designação dada à década de 60, através da exposição em 1994 Lisboa Capital Europeia da Cultura: 
Anos 60 – Anos de ruptura, que Segundo os autores, se prolonga até 1974. 
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Ilustração 44 – Fotografia da Maqueta da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Duarte Belo, 
(Fernandes, 1994, p. 101). 

 
Ilustração 45 – Edifício em fase de obra para a Sede Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1959, dos arquitectos Ruy Jervis d`Athouguia, Alberto Pessoa e 
Pedro Cid. (Fernandes, 1994, 104). 

 
Ilustração 46 – Fotografia do exterior da Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, 1962-1976, 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. 
(Tostões, 2004, p. 201). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 47 – Perspectiva da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. (Tostões, 2004, p. 196). 

Década de crescimento urbanístico litoral e da periferia da capital, nos anos 60 o 

território tende a transformar-se em definitivo com o crescente desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários e turísticos, acompanhados de uma explosão de 

construção suburbana. (Tostões, 2004, p. 147). 

Como exemplo desses empreendimentos pode-se destacar o Hotel do Garbe, em 

Armação de Pêra de Chaves e Sant`Ana e o Hotel da Balaia 1965 em Albufeira do 

Atelier dos arquitectos Conceição Silva e Maurício de Vasconcellos. Também os 

edifícios de escritório aparecem na cidade destacamos o “Franjinhas” 1965 do 

arquitecto Nuno Teotónio Pereira. A década de 60, como afirma Ana Tostões, é 
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também “o tempo da resistência protagonizada por uma arquitectura erudita, de autor, 

fixada sobretudo em obras de dimensão e pesquisa artesanal.” (Tostões, 2004, p. 149) 

 
Ilustração 48 – Fotografia do edifício de escritórios e comércio 
“Franjinhas” 1965-69, arquitectos Nuno Teotónio Pereira e João Braula 
Reis. (Tostões, 2004, p. 151). 

 
 
 

 
Ilustração 49 – Fotografia do interior 

edifício “Franjinhas”. (Tostões, 2004, 
p. 213). 

 

 
Ilustração 50 – Fotografia aérea do Hotel da Balaia, 1965, arquitectos Conceição Silva e Maurício 
de Vasconcellos. (Tostões, 2004, p. 151). 

3.3.1 HABITAÇÃO URBANA E SUBURBANA 

Foi nesta década que se deu inicio à elaboração de planos de ordenamento, o 

crescimento dá-se muito fruto da melhoria de condições económicas das pessoas, 

nomeadamente de uma burguesia mais pujante. Focamos a década de 60 no que se 
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refere ao crescimento urbanístico porque é precisamente nesta época que a Casa 

Domingos França é construída, pela sua localização geográfica num ambiente rural e 

sendo a mesma objecto de estudo no presente trabalho. Este crescimento iria-se 

verificar um pouco por todo o pais mais visível nas cidades de Lisboa e Porto, mas no 

que se refere a Lisboa são exemplo as moradias que o Arquitecto Maurício de 

Vasconcelos projecta na capital e sua envolvente, tal como Ana Tostões refere a este 

propósito  “[...] a experiência adquirida pelos arquitectos nas construções de subúrbio 

deve por isso incorporar-se no conceito de cidade moderna [...]” (Tostões,1997, p. 52) 

embora segundo a mesma nos refira o pensamento exposto por Albertini no que se 

refere ao desenvolvimento dos subúrbios “[...] quem tem meios pode residir nos 

arredores da cidade, em local salubre onde o ar circule livremente, e onde se está 

afastado do tumulto e dos barulhos”. (Tostões, 1997, p. 52)  

[...] laboratório a pequena escala permitindo investigação ao nível da aplicação de 

novos materiais ou tecnologias, propostas de outros modos de vida com diferentes 

especialidades, a moradia individualizada, para proprietários mais ou menos 

abastados, continua a ser, principalmente para os arquitectos jovens, a ocasião 

privilegiada para as afirmações de linguagem e tendências. (Tostões, 1997, p. 52)  

Voltando a Portugal e não só na década de 60, mas também já nos finais de 50 e 

segundo Ana Tostões  

[...] o programa da vivenda, porque destinada normalmente, ao contrário da habitação 

colectiva, a um cliente “não anónimo”, quando se trata de ensaiar novos códigos 

linguísticos ou diferentes espacialidades, requer um encomendador, se não culto, pelo 

menos disposto a aceitar as novas propostas do profissional. Por isso será justamente 

na cidade burguesa portuense que profissionais mais libertos, informados e 

conscientes, produzem as primeiras obras modernas assinaláveis. (Tostões, 1997, p. 

52) 

3.4 TRÊS OBRAS DE MAURÍCIO DE VASCONCELLOS 

A obra do arquitecto Maurício de Vasconcellos desenvolveu-se em várias áreas, da 

arquitectura ao planeamento. Torna-se importante referir algumas fora do contexto 

habitacional. 

Em 1960 o arquitecto Maurício de Vasconcellos reformula todo o interior do 

restaurante Gambrinus, não se limitando a “fazer pequenos ajustes” mas sim criar um 

novo espaço, ou melhor vários espaços. Tal como o Eng. Areosa Feio refere: A obra 

do Gambrinus vai “desde a porta até à farda dos empregados”. Passou a existir mais 

um local de requinte em Lisboa. “[...] Gambrinus, esse sim era um projecto só dele 
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(Maurício) e muito bom. O Gambrinus é uma grande obra.” (Cabral, 2018)42. Também 

nesta obra o arquitecto recorre à utilização da madeira como elemento fundamental na 

configuração dos espaços, criando ambientes de grande qualidade e conforto. 

 
Ilustração 51 –  Fotografia do interior do Restaurante 
Gambrinus, 1960, arquitecto Maurício de Vasconcellos. 
(Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 
Ilustração 52 – Fotografia do interior do Restaurante 
Gambrinus, 1960, arquitecto Maurício de Vasconcellos. 
(Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 
Ilustração 53 – Estudo para Restaurante Gambrinus, 
arquitecto Maurício de Vasconcellos. (Espólio do arquitecto 
Maurício de Vasconcellos). 

 

                                            
42 Entrevista realizada ao Arq. Bartolomeu Costa Cabral transcrita no apêndice A. 
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Nesta obra está reflectida a influência de Frank Lloyd Wright, quer pelos materiais 

utilizados, quer pela maneira como os mesmos desenham o espaço. A madeira 

elemento virtuoso para o arquitecto Frank. L. Wright, também o é nesta obra do 

arquitecto Maurício de Vasconcellos. Apontamentos de grande relevo como é o caso 

da tapeçaria e o desenho depurado da lareira, outros dos elementos fundamentais nas 

obras de Frank L. Wright. O lugar do fogo, a lareira como elemento central e de 

destaque nas obras de Frank. L. Wright, mas também nas obras de Maurício de 

Vasconcellos, como iremos observar na Casa Domingos França. Ainda em relação ao 

Gambrinus, as atmosferas que o arquitecto criou, permitem que o mesmo permanece 

com um lugar de referência em Lisboa. 

 

A Sociedade Portuguesa de Automóveis na Avenida da Liberdade em Lisboa, foi uma 

obra do arquitecto Maurício de Vasconcellos realizada em 1960. Da Memória 

Descritiva apresentada com o projecto destacamos o seguinte:   

A supressão dos elementos verticais da fachada. Todo o pano de vidro a realizar 

permitirá uma larga visão para o interior, como convém, num caso de exposição. Ao 

tratamento desta pretendeu-se dar um aspecto sóbrio e simples por forma a se integrar 

no espírito das construções com os quais confronta. Rebaixamento do tecto, em 

estuque pintado, com prolongamento para o exterior, de maneira a criar iluminação 

indirecta e uniforme. O arranjo a dar às paredes é ditado pelo interesse de criar um 

espaço movimentado na zona destinada à exposição de automóveis. (Vasconcellos, 

1960, memória descritiva do projecto). 

A supressão dos elementos verticais da fachada e a colocação de pano de vidro, 

alargando a visão para o interior, para a zona expositiva. O arranjo a dar às paredes é 

ditado por criar um espaço movimentado. Estes elementos demonstram uma intenção 

clara do arquitecto em fazer algo mais que um stand para automóveis. O facto da 

fachada ser em vidro criava uma ligação com o exterior, servindo melhor o propósito 

de dar destaque ao exposto. Mas um ponto que nos parece de extrema importância foi 

o facto de recorrer ao uso de linhas curvas. Desde logo a transformação em lugar de 

destaque e um espaço qualificado. As cores neutras, deixando o destaque para o que 

seria exposto, e o uso elementos modernos. A propósito desta obra o arquitecto 
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Bartolomeu Costa Cabral43 dizia: “Esta obra do Maurício teve influência do Frank Lloyd 

Wright, aquela dos círculos, o Museu Guggenheim.” (Cabral, 2018) 

 
Ilustração 54 – Estudo / planta para a Sociedade Portuguesa 

de Automóveis, 1960, arquitecto Maurício de Vasconcellos 
(Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 
Ilustração 55 – Estudo / planta para o Museum Guggenheim, 
1955-59, arquitecto Frank Lloyd Wright. (Pfeiffer, 1994, p. 
153). 

 

 

                                            
43 Bartolomeu Albuquerque da Costa Cabral (1929- ) arquitecto português, formado pela ESBAL em 1957, 
professor (1968-70). Trabalhou com os arquitectos Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Conceição e 
Silva e Maurício de Vasconcellos. Da sua vasta obra destacamos o “Bloco das águas livres” em 
colaboração com o arq. Teotónio Pereira, a “SPA – Sociedade Portuguesa de Autores” com o arq. 
Maurício de Vasconcellos e a “Universidade da Beira Interior” no atelier GPA. (Tostões, 2004, p. 378). 
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Ilustração 56 – Fotografia do interior da Sociedade Portuguesa de Automóveis, 1960, 
arquitecto Maurício de Vasconcellos. ( Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 

 
Mas há um que sim fizemos os dois, ele desenhou e participou activamente que foi o 

SPA44 (Sociedade Portuguesa de Autores) esse sim, olhe desde logo a ideia do prédio 

em redondo não ter esquina, essa ideia foi toda dele, as tiras foi uma ideia conjunta. 

Não sabe o que as pessoas diziam a respeito das tiras, que eram lombadas de livros e 

coisas do género. Mas não eram. Eu acho que a razão de ser daquela fachada era [...] 

uma fachada com espaço vazio no meio, que é compartimentada de forma diferente 

entre andares, no interior o núcleo de escadas, wc e elevadores, e depois é um open 

space. Cada piso era compartimentado com painéis de madeira amovíveis, e a fachada 

ficava uniforme. Havia uma zona pública no r/c e no andar e nos restantes pisos o 

restante programa. A pessoa está a trabalhar não precisa de vistas. Aquelas frestas 

dão muita luz, é como se fosse deste tamanho mas são de alto a baixo. E depois 

aquela coisa dá espessura e aproveitamos para fazer estantes e armários ou o que se 

quisesse [...] Eu gosto de fachadas com espessura. Portanto não foi nada para parecer 

as lombadas dos livros. (Cabral, 2018) 

                                            
44 SPA – Sociedade Portuguesa de Autores 1970 – Lisboa,  projecto dos arquitectos Maurício de 
Vasconcellos e Bartolomeu Costa Cabral. In Entrevista ao arquitecto Bartolomeu Costa Cabral, 2018. 



A casa Domingos França do arquitecto Maurício de Vasconcellos: a obra, o tempo e o lugar 

Ovídio António Carreto Soares Duarte Dinis   78 

 
Ilustração 57 – Plantas do edifício para Sociedade Portuguesa de Autores, 
1970, arquitectos Maurício de Vasconcellos e Bartolomeu Costa Cabral. 
(Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 
Ilustração 58 – Fotografia do edifício da Sociedade Portuguesa de Autores, 
arquitectos Maurício de Vasconcellos e Bartolomeu Costa Cabral. (Ilustração 
nossa, 2018). 

O projecto para o edificío da SPA em 1970, constituí-se como um exemplar na trasição 

da década. Um edificío que ganha autonomia na leitura de conjunto. De referir que se 

tratava de um programa complexo, exigente e com uma série de requisitos a cumprir. 

Conforme referência que anteriormente, fazemos neste trabalho, o arquitecto Maurício 

de Vasconcellos sabia fazer arquitectura de várias maneiras, e parece-nos que este é 

um bom exemplar disso. Por outro lado será legitímo afirmar que se vivia uma época 

onde se destacava a arquitectura de autor, a “marca” e afirmação do arquitecto 
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enquanto criador da sua obra. Se não vejamos por exemplo a curva que quebra a 

esquina, ideia de Maurício de Vasconcellos, segundo o arquitecto Bartolomeu Costa 

Cabral. Se observar-mos os materiais utilizados, são sobretudo pré-fabricados e vidro, 

numa composição de cheio / vazio, de tiras verticais sem interrupções o que permite, 

uma total liberdade de utilização pelo seu interior. Resolve na perfeição o programa 

que era proposto, criando ambientes de qualidade aos utilizadores, uma das 

preocupações que o arquitecto manteve durante toda a sua carreira. O edificío 

destingue-se pela sua singularidade. 

  



A casa Domingos França do arquitecto Maurício de Vasconcellos: a obra, o tempo e o lugar 

Ovídio António Carreto Soares Duarte Dinis   80 

  



A casa Domingos França do arquitecto Maurício de Vasconcellos: a obra, o tempo e o lugar 

Ovídio António Carreto Soares Duarte Dinis   81 

4 CASA DOMINGOS FRANÇA 

4.1 SÍTIO, ELEMENTO CENTRAL DO PROJECTO  

 
Ilustração 59 – Fotografia / sul da casa Domingos França, 1964, arquitecto Maurício de 
Vasconcellos. (Moreira, 1969, p. 116). 

 
Ilustração 60 – Fotografia / norte da casa Domingos França, 1964, arquitecto Maurício de 
Vasconcellos. (Moreira, 1969, p. 116). 

O lugar, a ideia de continuidade, está muito presente na Casa Domingos França do 

arquitecto Maurício de Vasconcelos assim como na Casa de Chá da Boa Nova. A este 

propósito relembremos o que nos diz o arquitecto Álvaro Siza em relação à Casa de 

Chá, que em nosso entender se aplica na Casa Domingos França. 

[...] Esta ideia de continuidade, que pode ser rica de dissonâncias sem nunca deixar de 

existir, encontra-se hoje em crise e rapidamente os lugares naturais começam a 

sufocar, muito embora seja evidente que a arquitectura não tem sentido a não ser em 

relação com a natureza. (Vieira, 1998, p. 34) 
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Ilustração 61 – Fotografia da Casa de Chá da Boa Nova, 1958, arquitecto 
Álvaro Siza. Luis Ferreira Alves. (Trigueiros, 1992, p. 6). 

 
Ilustração 62 – Desenho / corte da Casa de Chá da Boa Nova, arquitecto 
Álvaro Siza. (Trigueiros, 1992, p. 15). 

Referimo-nos à Casa de Chá da Boa Nova45 do arquitecto Álvaro Siza. Pensamos que 

este é um bom exemplo como algo de evidente. Tal como nos refere Siza “[...] a 

solução surge hoje como óbvia e inevitável, embora na realidade, ver primeiro seja 

intuição difícil, só possível com a ajuda de uma grande experiência.” (Vieira, 1998, p. 

31) 

De facto a quem coube a responsabilidade de definir a localização para a implantação 

da Casa de Chá foi ao arquitecto Fernando Távora, que tal como Siza nos refere, era 

um “local dificílimo, mas, realmente fantástico.” 

Também o arquitecto Fernando Hipólito se refere à importância do sítio para a 

realização do projecto de arquitectura. 

[...] Esta importância instrumental do sitio revela-se na obra construída através do 

modo como a mesma estabelece relações com o seu sítio especifico. E estas relações 

poderão ser tanto de integração como de transformação. [...] determinados autores 

                                            
45 1º lugar em Concurso Nacional de Anteprojectos - 1958 
Equipa dirigida por A. Siza e que incluía os arquitectos Alberto Neves, António Meneres, Botelho Dias e 
Joaquim Sampaio. (Trigueiros, 1992, p. 2) 
Projecto de renovação, com a colaboração dos arquitectos Carlos Castanheira e Cristina Ferreirinha – 
1991. (Trigueiros, 1992, p. 2) 
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utilizam o sítio como elemento fundador do projecto, posteriormente integrado na obra. 

Esta utilização pressupõe a leitura e interpretação do sítio implementadas pelos 

autores enquanto entidades individuais, resultado de um acto poético ou de uma 

sensibilidade especial. (Hipólito, 2011, p. 6) 

 
 

 
Ilustração 63 – Mapa da região IV – 
Estremadura. (Pereira, Dias e Freitas, 
1988, p. 124). 

 
 

 
Ilustração 64 – Fotografia da maqueta da casa Domingos França, arquitecto Maurício de 
Vasconcellos. (Espólio Maurício de Vasconcelos). 

 

 
Ilustração 65 – Fotografia de uma habitação na Arquitectura Popular 
em Portugal. (Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 222) 

 
Projecto de uma moradia – Local: Charneca do Milharado, para o Senhor Domingos 

Oliveira França. 

Memória Descritiva e Justificativa 

O presente projecto que se apresenta para apreciação camarária resolve o problema 

de uma habitação unifamiliar que é essencialmente constituída pelo seguinte: 

Um primeiro piso onde se situa a garagem, adega e arrecadações em comunicação 

com o piso superior; 
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Neste piso superior ficam localizados os quartos, as zonas de estar e de 

recreio.Pretendeu-se dar a toda a composição uma simplicidade própria do meio onde 

se irá integrar. Toda a parte construtiva observará o Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas. 

Lisboa, 3 de Agosto de 1964. (Vasconcellos, Espólio do Arq. Maurício de Vasconcellos) 

Da memória descritiva e justificativa que foi entregue aquando do pedido de 

licenciamento da moradia Domingos França, retivemos o seguinte parágrafo: “[...] 

pretende-se dar a toda a composição uma simplicidade própria do meio onde se irá 

integrar.” (Vasconcellos, 1964, Espólio do Arq. Maurício de Vasconcellos) A casa 

Domingos França, assenta naquele local, como que uma leitura de conjunto. A este 

propósito o arquitecto Fernando Hipólito diz:  

[...] Embora todos os arquitectos usem os sítios para fazerem projectos, nem todos o 

fazem do mesmo modo nem com o mesmo nível de interesse. Basta pensar nalguns 

para quem o sitio é apenas a base obrigatória onde se assenta o objecto, podendo este 

último mudar de sitio sem nada acontecer; os outros, que nos interessam mais, para 

quem a arquitectura é precisamente a materialização de relação entre o objecto e o seu 

contexto. (Hipólito, 2011, p. 18) 

Na casa Domingos França a obra inventa a forma de ser habitada, correspondendo ao 

desejo inicial de habitar. Outro, ligado à forma, teve origem no meio ambiente e 

corresponde à integração na paisagem. Nas fotografias pode ver-se a repetição das 

linhas e dos ângulos da paisagem no movimento dos telhados e dos muros.” (Moreira, 

1969, p. 116) 

 
Ilustração 66 – Fotografia da casa Domingos França, arquitecto Maurício de 
Vasconcellos. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 

 
 

 
Ilustração 67 – Fotografia da casa 
de Chá da Boa Nova. Luis Ferreira 
Alves, 1992. (Trigueiros, p.10) 
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Como antes referimos, a casa Domingos França, corresponde ao tipo de casa, 

construída num ambiente rural, que cumpria o programa a que se propunha. Servia de 

habitação e apoio à actividade agrícola. Este tipo de casa apareciam no edíficado 

existente aquando do levantamento à arquitectura popular, surgiam como umas 

pequenas quintas que no seu conjunto criávam lugares. Dispersas entre si, ladeadas 

por propriedades com grandes áreas destinadas a actividade agrícola, um pouco por 

todo o pais dependendo das regiões, nas designadas zonas saloias. Os volumes 

apresentam-se como algo natural que se ergue da natureza, criando uma composição 

do natural com o construído. A entrada da casa apresenta-se tal como na Casa de 

Chá nos mesmos modos, através de acessos que lentamente vão vencendo o 

desnível e como que sempre à descoberta. As referidas entradas são vincadas pelo 

baixo pé-direito que apresentam, como que na recepção contida, sendo guiados no 

caso da casa Domingos França pelos muros e na Casa de Chá pela escadaria. 

A predominância do volume ligar-se-á a uma influência marcada do meio exterior 

correspondendo a uma integração no ambiente que terá por sua vez expressão nos 

materiais escolhidos, na nitidez e simplicidade do seu emprego; sem que porém se 

exclua uma certa complexidade e riqueza do espaço necessários para que a função 

complexa em si da vida familiar se possa realizar plenamente e sem se perder de vista 

o limite económico de viabilidade.” (Moreira, 1969, p. 110) 

No mesmo ano 1964 o arquitecto Maurício de Vasconcelos projecta a casa engenheiro 

Álvaro Trigo46 no Restelo em Lisboa. Sendo as duas casas da mesma época 

apresentam grandes diferenças formais, mas em total consonância no local em que 

cada uma é construída. Enquanto a casa Domingos França se insere num meio rural a 

casa Álvaro Trigo num ambiente urbano nos arredores da cidade, em lote de pequena 

dimensão, logo a mesma apresenta vários pisos em forma piramidal. Numa linguagem 

moderna, o lote é na totalidade ocupado com um rigiroso desenho que não se limita à 

casa mas sim a toda a extensão do mesmo. Uma casa que assume posição de 

destaque tanto pela forma com pela plasticidade dos materiais aplicados, o tijolo à 

vista. De referir que a casa denota despreocupação em termos orçamentais. 

Coberturas de pequena pendente e que se extendem de forma harmoniosa sobre as 

varandas, criando ambientes acolhedores. Com clara inspiração na arquitectura de 

Frank Lloyd Wright, mais do que uma casa para habitar é acima de tudo pela sua 

leitura de conjunto a criação de um novo lugar. Uma casa do tipo das que a burguesia 

mandava construir nos arredores da cidade. A relação que se estabelece exterior / 

                                            
46 Casa Engº Álvaro Trigo, do arquitecto Maurício de Vasconcellos construída em 1964. Localizada no 
Restelo em Lisboa. Faz parte da designada trilogia do Restelo. (Tostões, 2004, p. 280). 
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interior, e acima de tudo a preocupação que o mesmo tem por criar espaços de 

conforto e de grande qualidade, exemplo disso o patio no interior do lote. A diferente 

forma como se inserem nos sítios, a casa Álvaro Trigo num lote delimitado inserido 

numa malha edifícada, na casa Domingos França de limites dispersos numa paisagem 

natural sem referências próximas. Em ambas se verifica a construção de um lugar.“[…] 

o Maurício andava nas modas […] mas fazia bem todas as coisas, […] ele andava 

muito à volta do Frank Lloyd Wright.” (Cabral, 2018) 

 
Ilustração 68 – Fotografia da casa Álvaro 
Trigo, 1964, arquitecto Maurício de 
Vasconcellos. Henrique Ruas. (Tostões, 2004, 
p. 280). 

 

 
 

 
Ilustração 69 – Fotografia do conjunto da casa Álvaro Trigo, 1964, arquitecto 
Maurício de Vasconcellos. (Espólio arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 
A revisão da arquitectura moderna durante as décadas 50 e 60 tomou o programa 

habitacional como campo privilegiado de experimentação, onde se ensaiaram novas 

conceptualizações espaciais e formais. A casa Álvaro Trigo é disso exemplo 

significativo. Aspecto desde logo saliente na sua própria localização situada no Bairro 

do Restelo, que após os Regionalismos dos anos 40, acolheu durante as décadas 

seguintes inúmeros e qualificados intervenções de jovens arquitectos, dentro dos 

valores de uma ideia howardiana de cidade-jardim. 

Mas é sobretudo na revisitação a uma espacialização wrightiana que melhor se 

reconhece o consciente investimento na enfatização dos novos rituais de habitar visível 

quer na articulação quase neoplasticista dos planos rectos suspensos, de acentuado 

direccionamento horizontal, com coberturas de pouca pendente e muros de pouca 

altura; quer na distribuição fluída da planta que abarca toda a extensão do lote, 

integrando na arquitectura as zonas exteriores de jardim.” (Tostões, 2004, p. 280) 
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Ilustração 70 – Planta piso 1, casa 
Álvaro Trigo, 1964, arquitecto 
Maurício de Vasconcellos. Henrique 
Ruas. (Tostões, 2004, p. 281). 

 
 

 
Ilustração 71 – Alçado, casa Álvaro Trigo, 1964, arquitecto Maurício de 
Vasconcellos. Henrique Ruas. (Tostões, 2004, p. 281). 

[...] na casa Álvaro Trigo, manter-se-á a importância do volume mas juntar-se-á o 

elemento cromático; os materiais serão diversificados para significar um modo de viver 

mais interiorizado no ambiente. Os limites económicos afastam-se praticamente de 

constituir um condicionamento. (Moreira, 1969, p. 110) 

4.2 AS REFERÊNCIAS E A SENSIBILIDADE DO AUTOR 

Entendemos dedicar este capítulo à abordagem da obra do arquitecto Frank Lloyd 

Wright. Fazemo-lo pela clara convicção da influência que este arquitecto teve no 

trabalho e nas obras de Maurício de Vascocellos, especialmente na Casa Domingos 

França objecto principal deste trabalho. Não podemos esquecer a passagem pelo 

Brasil do arquitecto Maurício de Vasconcellos e a sua relação com Villanova Artigas, 

um wrightiano convicto. A influência de Frank L. Wright, não sendo a única foi uma das 

principais em vários exemplos que adiante faremos referência.  

[...] A arquitectura funcional respondeu, na América e na Europa, às exigências 

mecânicas da civilização industrial; Por isso proclamou os tabus do utilitarismo, isto é, 

da adesão ao objectivo prático do edifício e à técnica, e da casa para todos, 

padronizada e anónima. A arquitectura orgânica com Wright, na América, com Aalto, os 

suecos e os jovens italianos, respondeu a exigências funcionais mais complexas, mas 

à psicologia do homem. A mensagem pós-funcionalista é a humanização da 

arquitectura. (Zevi, 2002, p. 125) 
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Ilustração 72 – Estudos / alçado e perspectiva para Frank Thomas House, 1901, arquitecto Frank 
Lloyd Wright. (Gossel y Leuthauser, 1994, p. 50). 

[...] A pradaria tem uma beleza própria, e nós devíamos reconhecer e acentuar essa 

beleza natural, a sua planura tranquila. Daí os telhados suavemente inclinados, 

proporções modestas, silhuetas tranquilas, largas, maciças e acolhedoras saliências, 

terraços baixos e paredes avançadas, rodeando os jardins particulares.” “[...] Eu 

gostava da pradaria instintivamente, pela sua grande simplicidade – as árvores, as 

flores, o próprio céu, que formavam um contraste surpreendente. Vi que na pradaria 

uma altura pequena parecia muito maior – cada pormenor tornava-se mais importante, 

tudo se tornava menos largo. Tinha a ideia de que os planos horizontais nos edifícios 

pertenciam ao solo. E comecei a aplicar a ideia. (Pfeiffer, 1994, p. 21) 

De salientar que Frank L. Wright desenvolve este tipo de habitações no início do séc. 

XX, e o método por ele usado baseava-se em vários pontos fundamentais. As casas 

caracterizavam-se por uma planta de planos horizontais, fluída, delimitada por 

pequenas pontuações. A integração do edifício no seu sítio natural, era proporcionado 

pelo facto de que na sua maioria eram habitações situadas nos arredores, em lugares 

pouco povoados. Para privilegiar as vistas daquelas longas paisagens coloca o 

embasamento ao nível do solo. Também a relação do espaço interior com o exterior 

tiveram atenção especial, a forma como as casas se prolongavam sobre os jardins. Os 

materiais embora considerados básicos, como a pedra, tijolo e madeira, são por ele 

usados com mestria, em especial a madeira, em que, a propósito, referia “[...] a 
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madeira é de uma beleza universal para o homem, que adora estar associado a ela: 

gosto de a sentir na mão, é-lhe agradável ao tacto e ao olhar.” (Pfiffer, 1994, p. 27 ) 

Ambientes interiores de grande conforto, também no que se refere à natureza, Frank 

Lloyd Wright tinha por ela uma veneração assim como um grande respeito, “[...] os 

edifícios de Frank L. Wright integravam-se na paisagem, tinham em comum esta única 

ânsia: deixar o ser humano experimentar e participar nas alegrias e no 

maravilhamento da beleza natural.” (Pfiffer, 1994, p. 29 ) 

 
Ilustração 73 – Fotografia da Ward W. Wilits House, 1902, arquitecto Frank Lloyd Wright. (Gossel y Leuthauser, 1994, p. 
54). 

[…] o arquitecto com quem trabalhei Vilanova Artigas era um wrightiano extremo. 

Tinha a maior das admirações por Frank Lloyd Wright e estudava as suas obras. 

(Vasconcellos, 1962, p. 5) A criação de espaços de grande qualidade promovido por 

atmosferas muito trabalhadas, com grande rigor no desenho sem recorrer a variação 

de materiais utilizados. Os telhados inclínados e suaves numa leitura de contínuidade 

com a paisagem envolvente. 

Se pensarmos na casa Rangel de Lima (1951-52) a primeira que o arquitecto projecta 

em Portugal, após o seu regresso do Brasil, vemos que a mesma é fortemente 

influenciada pela arquitectura moderna de Vilanova Artigas com quem trabalhou. 

Na casa Domingos França a influência de Frank Lloyd Wright é bastante evidente, 

desde logo em respeito e em perfeita integração com a natureza, com uma relação 

interior / exterior perfeitamente estabelecida. A planta apresenta-se de forma 

longitudinal, assente sobre uma malha ortogonal (45º) a mesma com uma leitura – 

planta livre com os espaços fluídos, e de coberturas de pequena pendente. Os 

materiais usados são os considerados básicos (madeira e barro). 
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Apesar das influências de Frank Lloyd Wright, um pouco na linha do que o arquitecto 

Maurício de Vasconcellos vinha a fazer, recorde-se a já referida casa de Álvaro Trigo 

atrás mencionada do mesmo ano 1964 é certo que num contexto diferente, ou seja 

urbano versus rural. A casa Domingos França estabelece um ponto de viragem na 

arquitectura que o mesmo vinha fazendo. 

[...] criando um equilíbrio entre interior e exterior, dando lugar a três planos 

complementares, um ligado à função da casa e ao que o proprietário espera dela, outro 

ligado à forma resultante do lugar e paisagem e um terceiro ligado ao exercício de 

linguagem da obra, esta moradia quebra com toda a linguagem arquitectónica até 

agora conhecida de Maurício de Vasconcellos, quanto ao conhecimento e aplicação de 

modelos de referência adoptando uma linguagem mais vernacular da arquitectura.” 

(Reis, 2010, p. 70)  

Ao visitar a casa temos a sensação de que poderíamos estar na casa de Ofir do 

arquitecto Fernando Távora, desde logo pelos pontos de contacto que as mesmas 

estabelecem. Podemos falar no diálogo que ambas estabelecem com a natureza, nos 

locais onde estão inseridas, pelos materiais empregues e pela verdade que os 

mesmos transmitem. 

Publicado em 1961 o livro Arquitectura Popular em Portugal, não havendo registos de 

que o arquitecto Maurício de Vasconcellos tivesse participado no Inquérito, facto é que 

o mesmo seria certamente do seu conhecimento até mesmo pela agitação que o 

referido Inquérito e sua publicação tiveram na classe dos arquitectos. 

Em nosso entender é num registo diferente que a casa Domingos França é projectada 

e construída. De facto a casa resulta da reunião de duas influências, os modelos de 

Frank Lloyd Wright já experimentados e de “um toque vernacular” com origem na 

Arquitectura Popular em Portugal. 

Aquando do Inquérito, Portugal foi divido por zonas e nomeadas as equipas que iriam 

fazer o levantamento. A zona IV (zona onde se insere a casa em estudo) coube a 

Nuno Teotónio Pereira, Francisco Silva Dias e António Pinto Freitas. 

IV – A casa alpendrada 

A casa alpendrada é uma casa térrea, de planta rectangular, composta por uma 

cozinha, quartos e um alpendre na entrada. A lareira da cozinha possui uma chaminé 

de proporções consideráveis, que aparece no meio do telhado, perpendicularmente à 

fachada. Os pavimentos são assoalhados, inclusive o do alpendre, e os tectos são 

forrados de madeira. O telhado é de duas águas e é coberto de telha de canudo. 

(Moutinho, 1995, p. 90) 
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Os materiais de construção são o adobo de barro (por vezes estruturado com palha) 

em forma de paralelepípedo achatado, que é seco ao sol. As paredes são rebocadas e 

caiadas de branco. As guarnições das portas e janelas é geralmente de madeira. As 

paredes exteriores são frequentemente reforçadas com contrafortes de adobo. De 

salientar que junto à casa aparece por vezes um portão, que dá acesso ao pátio, 

situado nas traseiras onde se encontram várias dependências cobertas por um telheiro 

de uma só água: forno, currais, adega, depósito de lenha, etc.” (Moutinho, 1995, p. 90) 

 
Ilustração 74 – Fotografias de exemplares de Arquitectura Popular em Portugal. 
(Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 162). 

Se podemos verificar por um lado a influência de Frank L. Wright na Casa Domingos 

França, são muito mais as referencias, influências e os ensinamentos do Inquérito à 

Arquitectura Popular em Portugal. 

A questão do aparecimento desta Casa projectada pelo arquitecto Maurício de 

Vasconcellos, fortemente influenciada pelos elementos fornecidos pelo Inquérito, não 

tendo participado no mesmo, teria sido influenciado por outros arquitectos 
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nomeadamente Fernando Távora, Nuno Teotónio Pereira e Álvaro Siza. Ou se o 

mesmo Maurício de Vasconcelos partilhava da mesma inquietação e dúvidas que 

assolavam a maioria dos arquitectos portugueses em relação, ao Movimento Moderno, 

partilhando a ideia de que a arquitectura deveria seguir uma terceira via, tal como 

defendia o arquitecto Fernando Távora. A este propósito o arquitecto Eduardo Souto 

Moura refere num texto publicado com o título A “Arte de ser Português.” 

Fernando Távora é um caso exemplar na arquitectura portuguesa [...] Quando Távora 

inventou a arquitectura portuguesa, não se deu conta do que tinha feito: pensou que se 

tinha limitado a descobri-la, e que dela se poderia separar. (Moura, 1992, p. 71) 

[...] todo o saber é descontado no viver. Pelo conhecimento pode-se quando muito 

orientar-se a vida, mas nenhum conhecimento serve para viver. [...] o homem 

transviado tem de voltar atrás, ao local seu conhecido para aí retomar a sua  

verdadeira via, o rumo que o levará ao seu destino – o que parece um regresso é mais 

afinal do que avanço. (Távora, 1947, p. 13) 

Referimos duas obras do arquitecto Fernando Távora, o Parque Municipal Quinta da 

Conceição 1956-1960 em especial, o Pavilhão de Ténis, e a Casa em Ofir 1958 já 

referida anteriormente neste trabalho. Em nosso entender ambas denotam princípios 

do Movimento Moderno, possuindo claras evidências às referências à arquitectura 

popular, mostrando claramente elementos vernaculares.  

 

 

 
Ilustração 75 – Corte e alçado do Pavilhão de Ténis, 1956-60, arquitecto 

Fernando Távora. (Trigueiros, 1992, p. 75). 
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Ilustração 76 – Fotografia do interior do Pavilhão de Tenis, 
1956-60, arquitecto Fernando Távora. Rui Morais de Sousa. 
(Trigueiros, 1993, p. 74). 

 
 
 
 

 
Ilustração 77 – Fotografia do exterior do Pavilhão de Tenis, 1956-
60, arquitecto Fernando Távora. (Tostões, 2004, p. 139). 

O arquitecto Fernando Távora vai manter esta linha condutora nas obras que faz nos 

anos seguintes, uma arquitectura que usa elementos modernos, alicerçados num 

registo vernacular. 

Esta observação vem no sequência de tentar perceber a Casa Domingos França, 

porquanto no caso de Fernando Távora existe uma via clara de continuação desta 

arquitectura, mas no caso de Maurício de Vasconcelos as obras que faz a seguir têm 

pouco a ver com a casa em estudo, basta ver a Casa Álvaro Trigo 1964 e poucos anos 

depois o caso da Casa Helena Freitas 1969. Podemos referir o arquitecto Álvaro Siza 

na Casa de Chá 1958-1963, contemporânea da Casa Domingos França 1964 e a 

ligação que ambas têm a referências e influências da arquitectura popular. O 

arquitecto Álvaro Siza vai abandonar esta linha, veja-se o caso da Piscina de Leça 

1960; começou a fazer outra coisa, em nossa opinião a procurar gradualmente uma 

linguagem própria. Daí talvez hoje ser corrente ouvir muitos dizer que existe uma 

arquitectura de Álvaro Siza. 

 
Ilustração 78 – Fotografia aérea da Piscina de Leça, 
1960, arquitecto Álvaro Siza. José Manuel Espada. 
(Tostões, 2004, p. 276). 

 
Ilustração 79 – Fotografia da Piscina de Leça, 1960, 
arquitecto Álvaro Siza. Henrique Ruas. (Tostões, 2004, 
p. 276). 
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[...] Já no projecto seguinte, a piscina, não vejo relação alguma, nem sequer em termos 

de materiais, com a arquitectura vernacular portuguesa. Creio que na evolução destes 

dois trabalhos (Casa de Chá e Piscina de Leça), sobretudo na piscina, uma influência, 

uma atracção muito forte tenha sido exercida por Frank Lloyd Wright, cuja obra, na 

época, era divulgada pela revista “Arquitectura” e pelo livro “História da Arquitectura 

Moderna” de Bruno Zevi. (Vieira, 1998, p. 35) 

Em nosso entender não seria difícil de perceber que assim fosse, pois o Inquérito 

estava a decorrer e toda aquela descoberta estava muito fresca no pensamento dos 

arquitectos, e no arquitecto Álvaro Siza também o seria com certeza. 

Referimos também a Casa Dr. Barata Santos 1958-63 em Vila Viçosa, dos arquitectos 

Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, como exemplo de influência do Inquérito com 

elementos modernos. 

Cronologicamente apontamos as obras referidas do arquitecto Fernando Távora a 

Casa em Ofir 1957-58 e o Parque Municipal da Quinta da Conceição 1956-1960, do 

arquitecto Álvaro Siza a Casa de Chá da Boa Nova 1958-63 e a Piscina de Leça 1960 

e dos arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas a Casa Dr. Barata Santos 

1958-63.  

Estes exemplos apresentados rompem claramente com a linha orientadora do 

Movimento Moderno, talvez aqui a excepção Piscina de Leça que já será outra coisa 

como antes referimos. Já não era só o funcionalismo que caracterizava o Movimento 

Moderno que preocupava os arquitectos. Os anos 60 foram de forte crítica ao 

Movimento Moderno, críticas essas que já referimos neste trabalho, os casos dos 

arquitectos Fernando Távora, Keil do Amaral, Manuel Tainha e Nuno Teotónio Pereira, 

só para citar alguns, podemos referir também e já na década de 90 o arquitecto Álvaro 

Siza, quando lhe é perguntado se a arquitectura moderna, cairia na armadilha do 

espectáculo, ao qual ele responde: “ Penso que sim. Sinceramente.” (Machabert e 

Beaudouin, 1991, p.59)  
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4.3 OBRA CONSTRUÍDA  

 
Ilustração 80 – Planta do piso 0 da casa Domingos França, 1964, arquitecto Maurício 
de Vasconcellos. (Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

A casa foi implantada sensivelmente a meio da propriedade rural, onde somos 

recebidos numa zona de distribuição ao qual o arquitecto designou de pátio à cota 

94.00 o mesmo liga simultaneamente dois níveis diferentes o piso superior destinado a 

habitação e o inferior à exploração agrícola. No nível inferior localizam-se as 

cavalariças e pequenas edificações destinadas a produtos agrícolas; através do pátio 

central acedemos directamente à garagem, adega e demais arrumações. 

 
Ilustração 81 – Desenho / Implantação na propriedade da casa Domingos 
França. (Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

 
Ilustração 82 – Desenho / Corte da casa Domingos França. (Espólio do 
arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

O acesso ao piso superior destinado a habitação da família, é feito por uma escada 

que vai dar ao hall, no piso superior. O arquitecto teve a preocupação de definir as 
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funções de cada espaço, quer os interiores ou os exteriores. Se não, vejamos no piso 

inferior, aos espaços atribui-lhe funções específicas, limitando os mesmos, com 

paredes em alvenaria. Em conversa com um antigo colaborador do arquitecto Maurício 

de Vasconcelos o arquitecto João Gomes47 que com ele trabalhou na década de 90, 

até disse: “[…] o arquitecto Maurício de Vasconcellos tinha grande preocupação com a 

qualidade dos espaços que criava, era uma prioridade sua as pessoas sentirem-se 

bem neles.” (Gomes, 2018). Também a este propósito o arquitecto Cândido Reis 

refere: “[...] mostrando assim o carácter multisocial que a arquitectura de Maurício de 

Vasconcelos tinha. Não importava a pessoa ou a posição social que esta pudesse ter, 

importava um programa que tinha que ser resolvido com a mesma exigência do que 

qualquer outro.” (Reis, 2010, p. 70) 

 
Ilustração 83 – Fotografia da entrada da Propriedade, casa 
Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 84 – Fotografia da casa Domingos França. (Moreira, 
1969, p. 117). 

A entrada recebeu um tratamento especial com a clara demarcação do mesmo, com 

uma escala humana, que por sua vez liga-se aos dois muros / planos. Marca 

claramente o acesso ao pátio central e de distribuição da propriedade. Todo o acesso 

à propriedade é feito por esta entrada. Existe, nesta “atitude” do arquitecto, uma 

ligação, do que, nos ensinamentos obtidos aquando do Inquérito, ou seja, “[…] de 

salientar que junto à casa aparece por vezes um portão, que dá acesso ao pátio” 

(Moutinho, 1995, p. 90). A partir desta entrada pelo exterior é uma descoberta, vamos 

vencendo o desnível do terreno de forma suave e com os espaços definidos e a definir 

vivências. A casa vai-se abrindo como uma espécie de labirinto controlado e de leitura 

global. A sucessão de pátios, as escadas que ligam o pátio central de entrada ao piso 

superior é feito, por um volume que contém no seu interior dois lances de escadas que 

nos conduzem à entrada do piso destinado à habitação. O tanque que era utilizado na 

                                            
47 Conversa informal em 2018 com o arquitecto João Gomes, colaborador do arquitecto Maurício de 
Vasconcellos no GPA, período de 1992-1996. 
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actividade agrícola com o seu formato faz de remate aos elementos que envolvem a 

escada mantendo a métrica usada no piso superior. 

As referências a elementos vernaculares da arquitectura popular estão muito 

presentes nesta casa. Os alpendres com as vãos recolhidos como forma de controle 

térmico no interior, também permitem uma melhor orientação da luz e protecção dos 

ventos. As semelhanças que existem nos elementos da cobertura dos referidos 

alpendres, com os da arquitectura popular. A forma hábil como o arquitecto nos mostra 

a perfeita integração com a envolvente à época, como se pode ver na (Ilustração 87), 

a cobertura acompanha o perfil do terreno. 

 
Ilustração 85 – Fotografia da 
escada de acesso ao piso 1, casa 
Domingos França. (Ilustração 
nossa, 2018). 

 
Ilustração 86 – Fotografia de uma 
habitação da Arquitectura Popular em 
Portugal. (Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 
162). 

 
 
 

 
Ilustração 87 – Fotografia de 

alpendre, casa Domingos França. 
(Moreira, 1969, p. 117). 

 
Ilustração 88 – Fotografia de um alpendre 
na Arquitectura Popular em Portugal. 
(Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 162). 

Os alpendres permitem percorrer a casa pelo seu exterior, com espaços delimitados, 

mas tendo uma fluidez no conjunto. Os mesmos permitem ligar espaços interiores pelo 

exterior. Neste caso podemos ver como o arquitecto liga o espaço social à zona mais 

privada os quartos, com este alpendre conjunto, ficando a zona dos quartos numa 

posição elevada, o mesmo acontece no interior, estabelecendo uma marcação, 

configura um novo espaço. O elemento mais elevado, a sala da lareira com duas 
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aberturas. Podemos estabelecer uma analogia com a arquitectura popular, quer nas 

formas quer nos materiais utilizados, assim como no processo simples de construção. 

casa Domingos França, apresenta, volumes de aparência simples, que se cruzam, 

estabelecendo relações entre eles, formando um conjunto harmonioso. (Ilustração 93 

e 94) Também podemos observar as semelhanças com a casa Jorgine Boomer, do 

arquitecto Frank Lloyd Wright. (Ilustração 95) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 89 – Fotografias de alpendre, casa Domingos França. 
(Moreira, 1969, p. 117). 

 
Ilustração 90 – Fotografia de alpendre e 
sala da lareira, casa Domingos França. 
(Ilustração nossa, 2018). 

 

 
Ilustração 91 – Fotografia de alpendre, casa Domingos França. 
(Moreira, 1969, p. 118). 

 

 
 
 

 
Ilustração 92 – Fotografia de um 
alpendre na Arquitectura Popular 
em Portugal. (Pereira, Dias e 
Freitas, 1988, p. 162). 

Os Invernos temperados, com dias soalheiros, e os Estios quentes, influenciam o 

carácter do espaço exterior contíguo à habitação que, pela criação dum alpendre ou de 

uma varanda alpendrada, constitui zona de transição climática entre o ambiente tórrido 

e o interior fresco. Geralmente orientados para sul, os alpendres oferecem no Inverno 

excelentes logradouros, bem isolados e abrigados do vento de nordeste. Por estar de 

certo modo ligado à recepção, o alpendre adquire muitas vezes grande valor plástico, 

quer pela cuidadosa composição dos seus elementos, quer pela escolha dos materiais 

empregados. (Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 163) 
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Ilustração 93 – Desenho do alçado lateral direito, casa Domingos França. (Espólio Maurício de 
Vasconcellos). 

 
Ilustração 94 – Desenho do alçado lateral esquerdo, casa Domingos França. (Espólio Maurício de 
Vasconcellos). 

 

 
Ilustração 95 – Fotografias da Jorgine Boomer 
House, 1953, do arquitecto Frank Lloyd Wright. 
(Gossel y Leuthauser, 1994, p. 167) 
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Ilustração 96 – Planta do piso 1, casa Domingos França. (Espólio do arquitecto Maurício de Vasconcellos). 

Da leitura da planta da casa Domingos França,48 retemos uma lógica racional, com 

três áreas distintas (social, serviços e zona íntima ou privada). De formato longítudinal 

num jogo de volumes exteriores que têm correspondência no interior. Esta aparente 

ideia de uma certa simplicidade, esconde uma “riqueza” espacial interior. A qualidade 

e o conforto dos espaços criados, num tipo de “labirinto controlado” origina uma 

sensação de descoberta permanente. O programa proposto ao qual o arquitecto dá 

total cumprimento, vai mais além, e com a um desenho muito trabalhado, cria uma 

forma diferente de habitar, são ambientes de grande qualidade. Uma casa que 

aparentemente, pensamos que terá sido feita com algum controle nos custos, não foi 

por esse facto que Maurício de Vasconcellos deixou de fazer uma grande obra. O jogo 

de luz e somba, conduz-nos, ao longo do que nós chamamos labirinto. No estudo que 

fizemos à planta, logo, vemos a clara definição das zonas, ou seja, à direira a zona 

íntima ou privada, na esquerda a zona social, e em frente a zona de serviços. O 

“cozer” de todos estes ambientes, a partir de um hall central, que para além da função 

da recepção de quem entra na casa, faz a ligação entre todas as zonas. A partir do 

hall podemos aceder ao piso inferior, destinado à actividade agrícola. Pensamos que é 

clara a intenção de, por um lado, as áreas estarem bem definidas, e por outro lado, as 

mesmas possuirem fluidez. Na definição das áreas podemos dar como exemplos o 

                                            
48 A descrição corresponde aos elementos de que dispomos, e nas visitas que fizemos, em virtude de não 
nos ter sido autorizado a captação de imagens do interior da casa.  



A casa Domingos França do arquitecto Maurício de Vasconcellos: a obra, o tempo e o lugar 

Ovídio António Carreto Soares Duarte Dinis   101 

que outros arquitectos fizeram nos seus projectos, tal como, o arquitecto Fernando 

Távora na Casa em Ofir, já referida neste trabalho, mas também a Casa Metelo dos 

arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas (Ilustração 97). 

 
Ilustração 97 – Plantas da casa Metelo, 1958-59, arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. (Tostões, 2004, p. 179). 

Voltando à planta do andar da casa Domingos França, a partir do hall, subindo três 

degraus somos conduzidos à zona íntima onde foram desenhados os quatro quartos, 

sendo um do tipo suite. No aparente, simples corredor, o arquitecto desenha com 

mestria tomadas de luz, de formato vertical, tornando o espaço muito mais atraente, 

do que uma simples circulação. Os quartos abrem sobre um alpendre “corrido” de 

tamanho adequado para os albergar dos ventros e controlar a luz que entra. O 

tamanho dos quartos são de dimensões generosas, de salientar o cuidado que o 

arquitecto teve ao estudar a localização do mobiliário. Os materiais são a madeira e o 

pavimento em tijoleira de barro. A zona dos quartos posiciona-se a poente, com a 

intenção de receber a luz ao fim do dia.  

 
Ilustração 98 – Fotografia do corredor de acesso aos quartos e 

entrada para casa de banho, casa Domingos França. (Moreira, 1969, 
p. 119). 

 
Ilustração 99 – Fotografia do pormenor de janela, 

casa Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

A zona de trabalho / copa tem ligação directa com o hall, a qual abre para a cozinha, e 

em relação a esta o arquitecto Bartolomeu Costa Cabral refere-nos o seguinte: “[…] a 

característica desta coisa era a cozinha […] que era um corredor, que ligava a zona de 
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comer com o resto. Isto aqui era uma copa.” (Cabral, 2018). Esta zona de serviços 

mantém a mesma cota do hall, da copa podemos aceder a um alpendre de maior 

dimensão, com um objecto específico previsto no projecto, o forno, elemento 

característico das habitações na arquitectura popular, e localizados em regra geral no 

exterior tal como este foi previsto. Este alpendre serve por um lado de elemento de 

ligação exterior, mas também de zona de laser e de apoio à cozinha. 

 
Ilustração 100 – Fotografias da sala de jantar, copa e cozinha, casa Domingos França. 
(Moreira, 1969, p.119). 

 
 

 
Ilustração 101 – Fotografia do 
Interior de uma habitação na 
Arquitectura Popular em Portugal. 
(Pereira, Dias e Freitas, 1988, p. 
223). 

O tratamento da luz é visível na cozinha, a forma harmoniosa como o arquitecto cria 

um espaço iluminado em dois níveis, também aqui não se limite a desenhar um 

espaço, mas a qualificá-lo com a luz. O vidro sobre a porta da cozinha, cria um 

sensação de profundidade, de prolongamento e de fluidez. Pequenas entradas de luz, 

de vidro colorido sobre a porta de entrada, marcam aquele espaço. O revestimento da 

parede da cozinha com um padrão que se repete nas instalações sanitárias, mas 

também aqui se rege por um rigoroso desenho, mas sem recurso a uma diversidade 

de materiais. A zona social sala de jantar e sala de estar, mantém o mesmo registo 

das anteriores zonas, e fica três degraus abaixo do hall. De aberturas directas para o 

exterior, cobertas por alpendres em forma triângular. A forma como é demarcada cada 

transição, com recurso a elementos pontuais, como por exemplo a diferença de 

materiais usados, nomeadamente nos degraus. O jogo feito com os volumes 

exteriores repete-se no interior, demarca e configura os espaços. O desenho da 

estrutura da cobertura, no interior, confere ritmo. A sala de estar coloca-se na cota 

inferior da casa, mas o arquitecto reservou-nos algo de surpreendente, que é, a sala 

da lareira. Durante este trabalho, várias vezes referimos a influência que a arquitectura 

de Frank Lloyd Wright exerceu na obra do arquitecto Maurício de Vasconcellos, aqui 

temos mais um exemplo. A sala da lareira com uma centralidade no conjunto. A 

mesma está a uma cota inferior da sala de estar, em dois degraus, e é a que 

apresenta maior altura no conjunto, com a sua verticalidade, assumindo protagonismo 

na casa. Desde logo a disposição que apresenta em relação à sala de estar, um 
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quadrado rodado a 45º. O desenho da lareira, simples, em contraste a outras que o 

arquitecto fez como no caso do restaurante Gambrinus por exemplo, mas ganha 

destaque pela forma como é posicionada. Nesta divisão superiormente possui duas 

pequenas aberturas, e mais uma vez, deparamo-nos com este jogo que nos é 

oferecido pelas aberturas cuidadosamente estudadas, num gesto, que apela aos 

sentidos. 

 
Ilustração 102 – Fotografias da sala da lareira, casa Domingos França. (Reis, 2010, p. 72). 

Existem caracteristícas, comuns em toda a casa, argumentos que o arquitecto 

Maurício de Vasconcellos usava noutras obras; a sua preocupação de criar espaços 

de grande qualidade, bem como a relação permanente interior e exterior e a forte 

convicção na leitura do sítio onde implantava as suas obras. Sãoa algumas das 

características relevantes, independentemente da obra, do cliente e do programa, e 

pensamos, que deles não abdicava. Só é possível sentir esta casa, visitando-a pois 

toda a descrição que dela se possa fazer, será sempre insuficíente. 

4.3.1 MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

“[...] Não são os materiais que fazem uma boa arquitectura é a harmonia das coisas.” 

(Cabral, 2018). No capitulo dos materiais e sistemas construtivos a casa Domingos 

França apresenta-se com a utilização de materiais simples e sem recurso a técnicas 

sofisticadas. Como atrás referimos trata-se de uma casa num contexto rural, sendo os 

materiais os existentes na região e aqueles que a mão-de-obra disponível sabia usar. 

De referir que em conversa com o arquitecto João Gomes antigo colaborador do 

arquitecto Maurício de Vasconcelos nos disse: 

[...] não eram os materiais e seus processos construtivos que ocupavam o pensamento 

do arquitecto, era muito mais os espaços criados, o bem estar dos futuros utilizadores 

assim como o conforto que os mesmos teriam. O arquitecto Maurício gostava de fazer 

grande ambientes, com grande qualidade. (Gomes, 2018) 
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Dando como exemplo um projecto em que ambos trabalharam que foi na 

Remodelação do Coliseu dos Recreios. “[...] não se colocou pedra no pavimento, mas 

o arquitecto Maurício optou por colocar mosaico, tendo sido a justificação dele, que se 

tratava uma sala para o povo, e daí os materiais serem simples” [...] “ era muito mais 

arquitectura que materiais.” (Gomes, 2018). Em relação a esta obra o arquitecto 

Bartolomeu Costa Cabral referiu, dando como exemplo uma obra de materiais simples: 

[...] falei com ele sobre a obra do Coliseu, e fiz duras críticas às opções por ele 

tomadas; Não era grande coisa a obra feita pelo Maurício. [...] como é o caso da Sala 

de Concertos de Berlim 1956-1963, do arquitecto Hans Scharoun (1893-1972). tem 

materiais pobres e é uma bela sala de espectáculos, com uma acústica fantástica. ( 

Cabral, 2018) 

 
Ilustração 103 – Fotografia da entrada da casa Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ilustração 104 – Fotografia da 
escadas de acesso. (Ilustração 
nossa, 2018). 

Tal como nos referiu o arquitecto Bartolomeu Costa Cabral, não foi pelos materiais que 

foram empregues nesta casa que a mesma deixou de ser uma boa obra de 

arquitectura. Quem visita esta Casa como nós o fizemos, sente o conforto e até a 

lógica dos espaços criados; de facto, não se sente falta de “materiais nobres” e 

sistemas construtivos sofisticados, tudo parece adequado às necessidades. 

O pátio principal e acessos à propriedade são em pedra calcária designada 

usualmente por “calçada à portuguesa”. Os acessos aos níveis superior e inferior, a 

partir deste pátio, são feitos através de degraus em pedra. Já anteriormente referimos 

a clara intenção do arquitecto Maurício de Vasconcellos fazer uma ligação exterior / 

interior, e isso pode ser observado pela opção de utilizar o mesmo material, no exterior 
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e em todo o interior, e logo um material simples – tijoleira de barro cozido. De 

ressalvar um pormenor que acontece no interior, ou seja em todas as mudanças de 

zonas com diferentes cotas as mesmas são pontuadas com degraus em pedra, como 

que a definir que ouve mudança de leitura espacial, acontece também pelo exterior 

mas só no acesso à porta principal. Porque no exterior nas restantes mudanças de 

planos os degraus são feitos com o mesmo material ou seja a tijoleira de barro. 

 
Ilustração 105 – Fotografia 
da circulação exterior da 
casa Domingos França. 
(Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 106 – Fotografia de acesso a alpendre, 
casa Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

Pelo exterior os volumes apresentam toda aquela dinâmica, mas os mesmos são em 

alvenaria caiada, numa clara sintonia com as casas que foram inventariadas aquando 

do Inquérito, e por certo, na data da construção da referida casa, ainda por lá 

existiriam algumas na região. A cobertura feita de planos de várias pendentes com 

suave inclinação, acompanhando o perfil da paisagem envolvente. Os volumes 

exteriores acompanham as mudanças no interior da casa. A telha usada é a de barro 

de canudo. A mesma assenta em uma estrutura de madeira à vista com forro e uma 

camada de aglomerado de cortiça. “[…] janelas pequeninas, alpendres […] sabe isto é 

arquitectura popular com o desenho do Wright.” (Cabral, 2018) 

 
Ilustração 107 – Fotografia da casa Domingos França. 
(Ilustração nossa, 2018). 

 

 

 
Ilustração 108 – Fotografia da casa Domingos França. 
(Moreira, 1969, p. 116). 
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Ilustração 109 – Fotografia do pormenor da cobertura, casa 
Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

 
 

 
Ilustração 110 – Fotografia do tipo 
de cobertura na Arquitectura Popular 
em Portugal. (Pereira, Dias e Freitas, 
1988, p. 168). 

 

 
Ilustração 111 – Fotografia de conjunto da casa Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

De referir o pormenor da cobertura, ou seja a malha estrutural do vigamento de 

madeira fica à vista pelo interior e pelo exterior. Esta forma de tratar os tectos era a 

mais frequente nas casas da arquitectura popular. O material usada na caixilharia, e 

na carpintaria em geral, foi o pinho, no exterior e interior. As portas interiores, cozinha 

são de igualmente em madeira de pinho. Tratava-se de ser uma madeira usada com 

mais frequência e em maior abundância na região. A verdade dos materiais, com a 

sua aplicação directa, tal como também o arquitecto Fernando Távora tinha feito na 

Casa em Ofir.  
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Ilustração 112 – Fotografia do pormenor da 
cobertura exterior, casa Domingos França. 
(Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 113 – Fotografa do pormenor da 
cobertura interior, casa Domingos França. (Reis, 
2010, p. 72). 

A casa Domingos França teve até hoje três proprietários49. Ao longo dos anos sofreu 

algumas alterações sem que para isso tivesse sido consultado o arquitecto Maurício 

de Vasconcellos, tanto quanto nos foi dado a saber. No interior não são notadas 

alterações, permanecendo até hoje tal como foi projectada pelo arquitecto. Já no seu 

exterior, a situação não foi bem assim, não nos parece importante saber quem alterou 

o quê, mas sim no geral, o que foi alterado. 

 
Ilustração 114 – Fotografia de alpendre, 
casa Domingos França. (Ilustração nossa, 
2018). 

 
Ilustração 115 – Fotografia de alpendre, 
casa Domingos França. (Ilustração nossa, 
2018). 

 
Ilustração 116 – Fotografia de alpendre, 
casa Domingos França. (Ilustração nossa, 
2018). 

O fecho dos alpendres foi feito em duas fases, numa primeira, o alpendre situado a 

poente, que ligava pelo exterior, os quartos com a zona de serviços e a zona social, o 

material utilizado foi a caixilharia de ferro com vidro. Também os alpendres das salas 

situados no sentido nascente / sul foram fechados, utilizando para o efeito uma 

caixilharia de madeira idêntica à da casa, mas não permitem o acesso ao exterior. Foi 

como que uma “amputação” da casa, toda aquela sucessão de espaços cobertos, com 

vivências diferentes se perdeu, e foi uma pena em nossa opinião, passou a viver-se na 

casa de uma outra forma. Os espaços interiores criados, passaram a ser depósito para 

arrumações, sem qualquer outra função. Ao fechar estes elementos para além de 

alterar a forma do conjunto, tem como inconveniente a alteração da exposição solar e 

também do arejamento das divisões. 

                                            
49 Engº Jorge Antunes é o actual proprietário da casa Domingos França. Conforme o mesmo nos 
confirmou. 
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Também as paredes exteriores, foram, em determinada altura, cobertas com um 

“reboco projectado” de argamassa de cor branca. Em vez de se proceder à 

manutenção das referidas paredes, acabou por se revestir as mesmas com este 

material, mantendo a cor original. 

 
Ilustração 117 – Fotografia do pormenor das paredes 
exteriores, casa Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

 
Ilustração 118 – Fotografia das paredes exteriores e alpendre, 

casa Domingos França. (Ilustração nossa, 2018). 

Foi alterado a textura das paredes, ficando a sua superfície rogosa e com um aspecto 

muito pouco interessante, em nosso entender. Também os vãos situados a norte 

foram alterados não na sua configuração, mas foi colocado uma protecção ou seja um 

vidro “soldado” ao vão, não permitindo que os mesmos, tenha contacto físico com o 

exterior. A estrutura de madeira, na qual assenta as várias coberturas, foram também 

revestidas com a referida argamassa projectada, ficou mal. 

 
Ilustração 119 – Fotografia do pormenor 
alvenaria / cobertura (Ilustração nossa, 
2018). 

 
Ilustração 120 – Fotografia do pormenor 

alvenaria / caixilharia (Ilustração nossa, 
2018). 

 
Ilustração 121 – Fotografia do pormenor 
caixilharia / vão (Ilustração nossa, 2018). 

As alterações introduzidas, não benefeciaram em nada a casa, para além de, alterar o 

aspecto formal, veio trazer alguns problemas associados a nível técnico, e foi uma 

pena, ver a madeira ser coberta com aquela argamassa, tirando a nobreza à mesma. 

Foram alterações efectuadas, por quem habitou a casa, e respeita a forma de viver 

dos seus habitantes, as referências são a nossa opinião. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da obra do arquitecto Maurício de Vasconcelos, proposemo-nos fazer um estudo 

numa determinada época da arquitectura portuguesa (anos 60) e em especial, uma 

casa (Casa Domingos França – 1964). Desde logo numa abordagem geral da obra do 

arquitecto a referida aparece destacada da sua produção arquitectónica. 

Acompanhando o seu percurso de arquitecto logo somos confrontados com uma 

passagem que faz pelo Brasil, estávamos nos finais de 40; este factor vai revelar-se 

de extrema importância. O que na altura seria uma viagem para férias em virtude do 

seu pai ser brasileiro, logo passou a ser algo muito mais importante. No seu regresso, 

cedo inicia a sua actividade profissional com a casa em Manique (1949). Mas é no 

início dos anos 50 que se revela toda a aprendizagem que faz no Brasil, com a 

construção de uma habitação (Casa Rangel de Lima 1951). É pois nesta obra que os 

seus conhecimentos ganham destaque, uma obra onde eram explanadas as linhas 

puras fortemente influenciadas pelo Movimento Moderno que nos remete para um 

elemento escultórico. Interessante é a abordagem quer ao programa quer ao seu 

posicionamento. A interpretação do sítio vem a ser uma constante na sua obra, trata-

se de uma casa que se vira contra a avenida e se abre para um pátio privado com 

exposição a sul. Um factor importante da sua passagem pelo Brasil foi os arquitectos 

com quem aprendeu, numa primeira fase, no Rio de Janeiro, com o arquitecto Sérgio 

Bernardes e em S. Paulo com o arquitecto Vilanova Artigas. Seria com este último que 

a formação ser mais profícua; aliás podemos afirmar que foi com Vilanova Artigas que 

Maurício de Vasconcellos colheu grande parte das bases da sua arquitectura, umas de 

forma directa outras indirectas, como o contacto que tem com a arquitectura de Frank 

Lloyd Wright, em virtude de Vilanova Artigas ser um fiel seguidor da arquitectura do 

arquitecto americano. Talvez numa primeira fase, durante a década de 50, não seja 

tão visível mas vai ser e muito na década de 60. Aquando da sua chegada do Brasil 

tinha sido realizado o I Congresso da Arquitectura (1948), no qual são elencadas 

várias maneiras de fazer arquitectura moderna em Portugal; foram criados vários 

Movimentos, dos quais destacamos ( ODAM e ICAT ). Curioso o facto de ter sido o 

Estado a patrocinar o Congresso no qual os arquitectos reclamam um maior 

protagonismo no que se refere à resolução de problemas, nomeadamente da 

habitação, uma maior consciência social, com o objectivo de se desprenderem de um 

“colete” ao qual estavam amarrados. Pretendiam maior liberdade de acção quanto ao 

estilo mas também em termos de escala, não era só o edifício mas sim também 
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pensar a cidade no seu todo. Maurício de Vasconcellos chega do Brasil e encontra a 

arquitectura portuguesa em toda esta convulsão, de referir a divulgação do livro Brazil 

Buils que interpretava os conceitos do Movimento Moderno nos países da América 

Latina, sendo este do seu conhecimento, anos antes. 

A obra de Maurício de Vasconcellos na década de 50, tem como ponto alto a Casa 

Rangel de Lima, tendo o arquitecto participado, em colaboração em outros projectos. 

A linha de pensamento era claramente dos princípios do Movimento Moderno, na fase 

inicial da década, pois já na parte final não seria bem assim. Existia nos arquitectos 

um clima de reflexão, uma procura de referências locais de elementos orgânicos e 

regionalistas. Ainda neste período, podemos referir a sua participação no Bairro de 

Alvalade, no vulgarmente designado Bairro das Estacas. A influência da arquitectura 

brasileira em Portugal, tem o seu ponto alto na década de 40 e vai diminuindo durante 

a década de 50 com declínio total na década de 60. A contestação ao Movimento 

Moderno na sua linha dogmática surge através de uma geração de jovens arquitectos, 

dos quais destacamos os nomes de Fernando Távora, a norte, e Nuno Teotónio 

Pereira, a sul, pela afirmação de alternativas à arquitectura que se quer moderna mas 

também “humanizada”. Se Fernando Távora não “alinhava” com os seus colegas do 

Movimento (ODAM), Nuno Teotónio Pereira vai mais longe e em 1953  promove a 

criação de um Movimento alternativo o designado (MRAR). Era uma reunião de 

arquitectos e artistas católicos, em busca de uma renovação da arquitectura religiosa, 

nomeadamente as Igrejas. Destacamos duas obras pela sua importância e como eixo 

de charneira na viragem do paradigma da arquitectura em Portugal o Concurso para a 

Sede da Fundação Calouste Gulbenkian (1959) e a Igreja do Sagrado Coração de 

Jesus (1962). A Fundação Calouste Gulbenkian seria a grande obra destinada às 

actividades culturais da cidade, enquanto a Igreja do Sagrado Coração de Jesus seria 

uma Igreja diferente apresentado-se como um prolongamento da rua em fusão com o 

espaço público. Reunia os princípios que o MRAR defendia. Nesta época o percurso 

de Maurício de Vasconcellos estava centrado na habitação, casos da habitação Dr. F. 

Conceição Correia (1957), habitação Cunha de Freitas (1958), mas também na 

actividade comercial assinava alguns trabalhos em lojas e cafés. Participou, em 

colaboração, no concurso para o Pavilhão de Bruxelas (1956). Vivia-se um período 

controverso em busca de uma linguagem própria, e no caso do arquitecto Maurício de 

Vasconcellos, isso era evidente. 
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O Inquérito à Arquitectura Regional (1955-1960) foi um trabalho realizado por um 

conjunto de arquitectos, patrocinado pelo Estado, com o objectivo de fazer um 

levantamento do edificado nas várias regiões do país. Este trabalho veio a revelar-se 

de extrema importância para a arquitectura em Portugal, nesta viragem de paradigma. 

Foram os arquitectos agrupados em equipas, que, ao longo do país, fizeram o 

levantamento mais fiel possível, tendo o trabalho sido publicado em 1961. Fruto deste 

trabalho e dos conhecimentos adquiridos destacamos entre outras as seguintes obras: 

Casa em Ofir (1957-58) do arquitecto Fernando Távora, a Casa de Chá da Boa Nova 

(1958) do arquitecto Álvaro Siza, a Casa Dr. Barata dos Santos (1958-63) dos 

arquitectos Nuno Teitónio Pereira e Nuno Portas e a Casa do Freixial (1958-59) do 

arquitecto Manuel Taínha. Os resultados do Inquérito tornam-se importantes numa 

tomada de consciência, numa clara transição para uma vertente orgânica e 

humanizada que os arquitectos reclamavam para a arquitectura. Os anos 60 são de 

afirmação de uma arquitectura de autor; de realçar a importância dos arquitectos Alvar 

Aalto e Frank Lloyd Wright. Este último foi de extrema importância na obra de Maurício 

de Vasconcellos, desde logo pelo conhecimento que tinha da sua arquitectura através 

de Vilanova Artigas, aquando da sua estadia no Brasil. As obras de Maurício de 

Vasconcellos possuem uma clara influência de Frank Lloyd Wright: isso podemos 

observar na habitação Franchi (1961), na habitação Engº Fernando Videira (1962) e 

na habitação Engº Álvaro Trigo (1963-64). Também fora do contexto da habitação as 

obras para a Sociedade Portuguesa de Automóveis e a renovação do Restaurante 

Gambrinus ambas de 1960, detalhadas neste trabalho demonstram uma clara 

influência de Frank Lloyd Wright. Em nosso entender, no início dos anos 60 o 

arquitecto Maurício de Vasconcellos apresenta nos seus trabalhos uma abordagem 

mais orgânica e fortemente marcada pelo sítio onde se inserem; esta última 

característica será uma constante ao longo da sua carreira. 

Factores importantes nesta época foram, primeiro, a Guerra Colonial (1961-1974) e as 

migrações da população do interior para o litoral, provocando um crescimento em 

redor das grandes cidades, nomeadamente em Lisboa e no Porto. As experiências 

feitas pelos arquitectos na habitação suburbana, como foram as casas de férias e 

veraneio um pouco à imagem do que o arquitecto Alvar Aalto tinha feito na Casa 

Muuratsalo (1953). Dá-se um crescimento de planos de ordenamento, muito fruto de 

melhores condições de vida que as pessoas passam a ter, uma burguesia mais 

esclarecida com maior poder económico que opta por viver fora das cidades. Ao 

observar o percurso de Maurício de Vasconcellos no período de 1960-64 registamos 
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sobretudo habitação mas também urbanizações. A par dos seus colegas o arquitecto 

Maurício de Vasconcellos permanece na busca de uma linguagem própria para a sua 

arquitectura, sendo as referencias de Frank Lloyd Wright as mais fortes e 

permanentes. 

Em 1964 projecta a Casa Domingos França, objecto principal do presente trabalho. A 

ideia do posicionamento desta obra na carreira de Maurício de Vasconcellos, era se a 

mesma se constituía como que uma mudança de direcção na linguagem 

arquitectónica do arquitecto ou se era uma obra isolada, até porque, já em 1961, o 

mesmo projecta umas moradias geminadas onde faz uma abordagem mais 

regionalista da arquitectura, logo poderia ser em 1964 com a Casa Domingos França a 

sua concretização. Mas, em nosso, entender não foi isso que aconteceu com as obras 

seguintes do arquitecto. A Casa Domingos França aparece num contexto da habitação 

suburbana, alicerçada num ambiente rural. Nunca, até esta Casa, o arquitecto tinha 

sido tão claro na demonstração de um regionalismo com modernidade. Na resolução 

do programa que lhe é proposto, o mesmo, é resolvido de forma funcional, construído 

com elementos vernaculares. Ao observarmos a planta longitudinal logo percebemos a 

separação entre zonas (social-serviços-privado) mas não fisicamente, ou seja as 

separações são feitas por entremédio de elementos como degraus que vão pautando 

a distribuição do conjunto. A exemplo das Casas de Frank Lloyd Wright, o arquitecto 

elege a sala da lareira como elemento central do programa, que apresenta o maior pé 

direito. Também os “ricos” conhecimentos adquiridos no Inquérito estão nesta casa 

explanados. Se não, vejamos, os alpendres que abrigam a casa de intempéries e 

primitindo uma vivência exterior, também controlam a exposição solar, assim como as 

pequenas aberturas feitas nas empenas, cuidadosamente colocadas são uma clara 

imagem da Arquitectura Popular. Ou o  pormenor do forno exterior, elemento 

“importado” da dita arquitectura; a cobertura de pequena pendente com uma imagem 

escultórica no seu conjunto e feita de materiais regionais tais como a madeira e a telha 

de barro. Uma característica importante desta casa é o seu posicionamento em 

relação ao sítio e à paisagem onde se insere. Esta preocupação do arquitecto é 

refletida nesta e em outras obras, independentemente do programa e do cliente. A 

simplicidade na execução nas paredes caiadas de branco, mas com o rigor do 

desenho que vai ao pormenor do seu mobiliário. A madeira como elemento 

predominante, que vai até até às caixilharias, utilizada na sua forma natural. Somos 

levados a pensar que esta obra tendo um desenho formal de Frank Lloyd Wright e é 
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influenciada pelo Inquérito à Arquitectura Popular, e de forma directa ou indirecta, por 

arquitectos, como por exemplo Fernando Távora ou Álvaro Siza. 
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Entrevista ao arquitecto Bartolomeu Costa Cabral, no dia 8 de Outubro de 2018. 

Antes da hora marcada chegamos à Rua da Alegria nº 25, ascendemos ao 3º andar 

onde prontamente nos abriram a porta. Tínhamos chegado ao Atelier do arquitecto 

Bartolomeu Costa Cabral. Fomos colocados a aguardar numa das salas do andar, que 

em conversa com o arquitecto Bartolomeu, nos disse que tinha sido a sala onde o 

arquitecto Nuno Teotónio Pereira trabalhava. A sala pontuada pela distribuição de 

estiradores de madeira, sobre um soalho gasto pelo tempo. Estávamos num local 

onde, em tempos, aí foram pensadas e projectadas grandes obras, que hoje são 

objecto de estudo. Maquetas, sobretudo de estudo, desenhos e esquissos revestiam o 

mobiliário. As paredes estavam forradas com desenhos, fotos de obras, outros 

elementos arquitectónicos e uma fotografia em especial na qual retivemos o nosso 

olhar, os dois arquitectos Bartolomeu e Teotónio Pereira sentados em redor do 

estirador que estava diante de nós, partilhavam uma cumplicidade no trabalho que 

estavam a fazer. 

Respirava-se uma atmosfera de tranquilidade, de harmonia, como o arquitecto 

Bartolomeu gosta de referir. O silêncio só era interrompido pela música de Bach que 

se ouvia em fundo, vinda da sala contígua à que nós estávamos. 

Sentimos a necessidade de falar com alguém que ao longo de 29 anos privou e 

partilhou muitos momentos com o arquitecto Maurício de Vasconcelos. À falta de 

registos escritos do arquitecto Maurício de Vasconcellos, esta entrevista torna-se 

importante neste trabalho. 

Iniciámos a conversa com referência à entrevista dada recentemente pelo arquitecto 

Bartolomeu Costa Cabral, mas no essencial que nos tinha levado até ali foi a 

arquitectura de Maurício de Vasconcellos e em particular a Casa Domingos França. 

Em cima da mesa fomos colocando desenhos, fotos da Casa Domingos França, assim 

como de outras obras do arquitecto Maurício de Vasconcellos. 

Bartolomeu Costa Cabral - O França era o que trabalhava com o Maurício. Ele ( 

França ) não era arquitecto mas sim desenhador. Aliás quando fui trabalhar para o 

Atelier GPA, o França estava no estirador ao meu lado. 

Ovídio Dinis - Mas diga-me arquitecto, conhece esta Casa ? 

BCC - Sim. Conheci na altura que estava a ser acabada e já depois de ser habitada. 

Sabe, em 1964, eu ainda não trabalhava com o Maurício. Quer dizer conheci o 
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Maurício ainda como estudante, e no meu primeiro trabalho. Eu tinha um amigo na 

Escola das Belas Artes que era o João Almeida e o pai dele tinha comprado uns lotes 

de terreno em Colares tendo-me dado um a mim também para eu fazer uma moradia. 

Bem, era para nos entretermos ainda como estudantes, mas nós não sabíamos nada. 

E o Maurício já não me lembro porque apareceu por lá, dava umas opiniões, enfim... 

Ele era mais velho, assim como o Taínha, recordo-me de eu, como estudante, levar os 

meus trabalhitos para o Taínha ver, ele já era na altura uma referencia na classe 

estudantil. E o arquitecto Maurício aparecia na Escola para orientar os trabalhos dos 

estudantes, era uma partilha muito importante para nós...pois nós não sabíamos nada 

de arquitectura. 

OD - Permita-me perguntar-lhe arquitecto, qual a sua ligação com o arquitecto 

Maurício, o início e em que moldes? Pois como já nos referiu em 1964 não trabalhava 

com ele. 

BCC - A minha ligação com o Maurício foi longa, penso até que quase de certeza terei 

sido o colaborador que esteve com ele mais tempo. ( pausa ) Comecei a trabalhar com 

o Maurício em 1969, ou melhor, foi talvez antes em 1966... bem mas isso foi no Atelier 

do Maurício com o Conceição Silva. Em 1969 fui trabalhar para o Maurício, no então 

GPA, logo após a separação dos dois. O GPA, na altura, era o segundo Atelier em 

Lisboa a seguir ao Conceição Silva. Sabe, eu nunca fui sócio do Maurício, por opção 

minha, trabalhava de manhã aqui, onde estamos e à tarde ia para o GPA, era a forma 

que tinha encontrado para poder fazer os meus trabalhos, e no GPA, sendo um Atelier 

de outra dimensão conseguia fazer outro tipo de trabalhos, até o conhecimento e a 

partilha para mim eram importantes. Trabalhava lá muita gente. Era outra escala, com 

um grande volume de trabalho. 

OD - Estes desenhos da Casa Domingos França, são cópias dos originais, tendo sido 

facultados por Paulo Óscar, filho do arquitecto Maurício de Vasconcellos. 

BCC - Sim. É provável, muito do meu trabalho está no Forte de Sacavém, é pois 

também provável que o trabalho do Maurício lá esteja. Mas sim, tenho ideia que 

grande parte do espólio esteja com o filho. Ele ainda mora em Azeitão? Pois era a 

casa do pai, bem uma delas. Mas grande parte do trabalho do GPA, está no Forte de 

Sacavém. 

OD - Então será razoável afirmar que o arquitecto Bartolomeu conheceu bem o 

arquitecto Maurício, a sua forma de projectar, bem como as suas influências e 

referências? 
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BCC - Sabe, eu dava-me bem com o Maurício, apesar do seu temperamento...(pausa) 

ele era um bom arquitecto eu admirava-o, a sua visão da arquitectura, mais nos 

primeiros anos, depois, bem nos últimos anos a coisa já não era bem assim. 

OD - Porquê arquitecto? 

BCC - O GPA passou a ser um Atelier de referência em Lisboa, era uma empresa e 

funcionava como tal, tinha deixado de ser um Atelier, existia um volume muito grande 

de trabalho, e depois, ...bem depois vieram os Planos Urbanos, o Maurício dedicava-

se muito à execução dos Planos, acompanhava tudo ao pormenor.. Olhe lembro-me 

do Plano do Sector IV no Algarve no qual também participei activamente. Era um 

Atelier com muito trabalho. 

Como pano de fundo os desenhos e as fotos da Casa Domingos França, sobre a 

mesa. O arquitecto Bartolomeu olhava como que à procura de algo. 

BCC - A característica principal desta coisa era a cozinha (pausa) que era um corredor 

que ligava a zona de comer com o resto, isto aqui era uma copa. (pausa) Esta coisa 

tem influência do Wright...ou do Aalto. A casa é muito gira. 

Mostrámos uma casa feita por Frank Lloyd Wright. 

BCC - Isto é do Wright? Ah! Olha não conhecia. (pausa) É um bocado isto. Eu dava-

me bem com ele, éramos muito diferentes, não era sócio dele, se bem que ele 

também nunca me propôs, não iria dar certo. Limitava-me a receber o meu ordenado e 

a fazer o que gostava, arquitectura que era o que me interessava. Eu trabalhei com ele 

até 1995 ou talvez 1996. 

OD - Mas, arquitecto, acha esta obra fruto da linha de pensamento do arquitecto 

Maurício de Vasconcellos, ou um caso isolado? Se não, repare no mesmo ano, 1964, 

o arquitecto Maurício fez a Casa Álvaro Trigo no Restelo, bem sei que em contextos 

diferentes urbano vs rural, mas na sua ideia como se dá o aparecimento desta Casa 

Domingos França ? 

BCC - O Maurício andava nas modas...mas fazia bem todas as coisas, (referências às 

casas que ele faz no Brasil, e na primeira que faz em Portugal – Casa Rangel de Lima) 

Isto é influência do Brasil, aliás tem uma casa em Cascais – Casa Cunha de Freitas 

(pausa) ele andava muito à volta de Frank Lloyd Wright. Estas moradias geminadas já 

têm um pouco disso. Esta moradia Franchi é muito Wright, assim como esta (Moradia 
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Fernando Videira)...é isto é Wright...Influência do Siza (apontando para as fotos da 

Casa Domingos França)  

OD - Parece-lhe que a Casa Domingos França têm influência do arquitecto Álvaro Siza 

? Veja, arquitecto, a Casa é de 1964, o Inquérito é publicado em 1961, não seria toda 

aquela novidade e descoberta que os arquitectos fizeram a influência do arquitecto 

Maurício de Vasconcellos neste projecto, mesmo de forma indirecta pois tanto quanto 

sabemos o arquitecto Maurício não participou no Inquérito. 

BCC - Bem eu também não participei no Inquérito 

OD - Acha que faz sentido a minha ideia? 

BCC - Acho... de facto possível ...mas isto é Siza. 

OD - Na simplicidade dos materiais empregues de forma directa sem recurso a 

grandes técnicas... 

BCC - Não tem aqui aquela... O Restaurante de Praia, na Costa da Caparica, acho eu. 

Havia arquitectos que apreciavam muito esse projecto, olhe o caso do arquitecto Victor 

Figueiredo achava muito interessante essa obra. O Maurício teve a colaboração do 

Espinho, que não era arquitecto, penso que seria Designer ou Decorador. Mas não 

tem a classe do Gambrinus, esse sim era um projecto só dele e muito bom. O 

Gambrinus é uma grande obra. 

OD - O recurso ao desenho dos móveis do Gambrinus por parte do arquitecto Maurício 

era algo recorrente ou foi caso isolado? 

BCC - Era sempre que possível, no caso dele e todos nós fazíamos sempre que 

possível. 

OD - E no Coliseu, isso também aconteceu? O arquitecto participou? 

BCC - Bem no Coliseu, não, não participei, mas fiz-lhe duras criticas ao que ele lá 

estava a fazer, eu acompanhava a obra à distância. 

OD - Falei com o arquitecto João Gomes que trabalhou nesse projecto com o 

arquitecto Maurício, o mesmo disse-me que a escolha dos materiais não o tinha 

preocupado muito, gostava de fazer um apontamento de grande qualidade, mas no 

geral não era muito requintado, falou-me de um enorme candeeiro. 
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BCC - É. Não é grande coisa. Desde logo a mudança da cor, pintou de cinzento, ficou 

triste. Depois meteu-se com um técnico de acústica, e aquilo não resultou, mas eu 

disse-lhe. A acústica da sala, já lá ouvi um concerto, e ouve-se pessimamente, as 

cadeiras são as antigas, desconfortáveis. Os materiais em geral não eram grande 

coisa. Eu critico sobretudo a mudança da cor e a acústica. Não era grande coisa a 

obra feita pelo Maurício. 

OD - Mas tem a ver com os materiais pobres que foram usados? 

BCC - Lá os materiais serem pobres não vejo mal, por exemplo, estou-me a lembrar 

da Sala de Concertos em Berlim do arquitecto Hans Scharoun, tem matérias pobres e 

é uma obra fantástica, não são os materiais, mas sim a harmonia das coisas. Ele não 

ligava muito a certas coisas. Olhe, por exemplo, o projecto da Malufa, na Covilhã, foi 

ele (arquitecto Maurício) que esteve a fazer aquele trabalho. As opções por ele 

tomadas não foram as adequadas, por exemplo grandes envidraçados virados a sul 

sem protecção, a caixilharia em vez de ferro colocou o alumínio eram alterações um 

pouco a revelia das regras das construções na Covilhã. Eu teria feito de outra maneira. 

Bem, mas ele tinha talento, o arquitecto Maurício era um arquitecto de talento. As suas 

obras são todas giras... tem é poucas, porque durante muitos anos dedicou-se ao 

Atelier e à sua gestão. Eram os Planos, o Plano Director de Lisboa, e os outros. E 

depois vem o 74/75 e o verão quente...era um Atelier grande, funcionava como uma 

empresa com todos os contras que isso acarretava. E há um período de tempo que ele 

não tem projectos ( referência aos anos de 1972-1976 ). 

OD - Voltando à Casa Domingos França, sabe arquitecto, tenho tido muito prazer em 

fazer este trabalho, tratando-se de um arquitecto que eu não conheci na Escola, venho 

agora a descobrir, e, particularmente, acho esta obra muito interessante. 

BCC - É muito interessante, tem a ver com a Arquitectura Popular. 

OD - Acha? 

BCC - Janelas pequeninas, alpendres ... sabe isto é Arquitectura Popular com o 

desenho do Wright. Isto aqui é o quê? (aponta para planta da habitação) 

OD - Um forno no alpendre exterior junto à zona de serviços. 

BCC - Ora, lá está, Arquitectura Popular. Os quadrados rodados...A influência do 

Wright na obra dele ( arquitecto Maurício ) está presente em muitos projectos. 
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OD - Teria sido a influência da Arquitectura Popular de forma indirecta dos arquitectos 

Távora e Siza, com o desenho do arquitecto Wright, a base do aparecimento desta 

Casa? 

BCC - Acho que sim. Porque ele era influenciável. Penso que a maior e a que se 

manteve durante mais tempo foi a influência do Wright. O Stand Automóvel aquele da 

Avenida, o dos círculos, é claramente Wright. (O arquitecto Bartolomeu, refere-se à 

Sociedade Portuguesa de Automóveis, na Avenida da Liberdade, de 1960) Enquanto 

eu estava no projecto da Universidade da Beira Interior, o Maurício estava na Revisão 

do Plano Director da Região de Lisboa. Mais tarde foi-me entregue a Biblioteca e o 

Museu dos Lanifícios na Covilhã mas esses projectos já foi só comigo, e foi após a 

morte do Maurício. O edifício do Martim Moniz foi o primeiro projecto que eu fiz aqui 

neste Atelier. Sempre gostei de aqui trabalhar, no período em que cá estavam o Nuno 

Teotónio e o Nuno Portas , no início era interessante, mas depois, era muita confusão, 

muita gente. Na altura em que trabalhava com o Maurício e o Conceição Silva, havia 

por lá arquitectos jovens de valor ( fala-se da entrevista dada a um jornal pelo 

arquitecto Tomás Taveira ) Olhe o Taveira trabalhava lá... ( Loja da Valentim de 

Carvalho ) Sim, isso foi trabalho dele. Então agora ia demolir as Amoreiras? Bem não 

me parece adequado, olhe se quisessem demolir uma obra minha eu não ia gostar, é 

uma frase que eu não ponho, até porque nem sei se saberia fazer melhor do que a 

existente. Então agora fazem-se obras para demolir, enfim são opiniões. Dou-lhe um 

exemplo o Edifício das Águas Livres foi o meu primeiro trabalho com o Nuno Teotónio, 

eu não sei se faria tão bem agora, aquilo é uma obra especial. (pausa) ... 

OD - O arquitecto Bartolomeu trabalhava aqui com o arquitecto Nuno Teotónio e à 

tarde ia para o GPA do arquitecto Maurício, como conseguia gerir todas estas 

influências de arquitectos que segundo o que diz eram diferentes? 

BCC - O Nuno Portas veio trabalhar para este Atelier, porque ele achava que era o 

único que tinha uma arquitectura que lhe interessava. Bem, o Nuno Teotónio ficou 

rendido a todo aquele brilhantismo do Nuno Portas, e claro, começaram-se a 

interessar mais por outras coisas, envolveram-se no mundo da política, e eu um pouco 

apagado cá fui ficando a fazer o que mais gostava que era a arquitectura. Bem, mas 

eu tinha mais pontos de contacto com o Nuno Teotónio do que com o Nuno Portas, 

como arquitectos é claro. (fala-se na entrevista dada pelo arquitecto Bartolomeu a um 

arquitecto brasileiro, que estava a fazer um trabalho sobre o Nuno Portas). É curioso, 

sabe eu fiz uma sociedade aqui neste Atelier em 59/60 com o Nuno Portas e o Nuno 

Teotónio para o projecto dos Olivais, eu tinha emprego, eles não, por isso eles 
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tomaram conta cá do Atelier. Depois, bem, por divergências, aborreci-me e em 1962 

fui para Paris fazer um estágio de seis meses, cortei com a sociedade e com o Atelier. 

A história deste Atelier é engraçada, porque o Nuno Teotónio  e o Nuno Portas 

alugaram dois pisos um pouco mais acima, tinham lá muita gente engenheiros e tudo. 

Também lá desenvolviam actividades politicas, isto em 1972 e deixaram este vazio. 

Depois eu tive a encomenda de um projecto e vim para aqui ocupar isto, como sempre 

tínhamos pago a renda, e acima de tudo, eu era o arrendatário. O Nuno Teotónio 

esteve preso e quando saiu da prisão pediu-me para vir para aqui ocupar duas salas, 

bem veio ele e o Pedro Botelho... Fizeram aqui vários trabalhos e importantes aqueles 

do Restelo, o do Metro do Cais do Sodré e outros. São histórias engraçadas, o 

Teotónio voltou para o antigo Atelier. (pausa)... A minha vida andou muito à volta do 

Nuno Teotónio. 

OD - Com o arquitecto Nuno Teotónio e com o arquitecto Maurício de Vasconcellos? 

BCC - Com o Maurício também, eu ia a casa dele e tal, mas havia sempre uma 

distância, era uma diferença de atitude em perante a vida, bem assim como com o 

Teotónio. Mas o meu melhor amigo foi o Taínha. Mas com o Nuno Teotónio é que eu 

aprendi a fazer arquitectura, considero-o o meu mestre. Lembro-me de uma relação de 

quatros anos com o Teotónio, sempre no mesmo projecto e obra, claro...não fazíamos 

mais nada. Estivemos dois anos no projecto e outros dois em obra. Foi um estágio 

completo. ( refere-se ao Edifício das Águas Livres ) Houve um encontro comigo e com 

o Teotónio excepcional, ele tinha uma capacidade de escolha e de decisão notável. Eu 

não sabia nada de nada, mas tinha umas ideias formais e ele acarinhava-as, muito do 

trabalho que ali está é meu (pausa)... Mas sem o Nuno Teotónio aquele edifício nunca 

tinha visto a luz do dia. Eu não tinha experiência nenhuma e tive muita sorte nisso. Caí 

num antro onde estavam o Manuel Taínha, Nuno Teotónio e Alzina Menezes. A 

arquitectura para mim foi sempre um refúgio o meu fio condutor. Tive problemas 

familiares, mas nunca deixei de trabalhar. (pausa) ... É a minha razão de ser, fazer 

arquitectura... é curioso, não é? 

OD - E o arquitecto Maurício de Vasconcellos? 

BCC - O Maurício era bom arquitecto mas não era o que lhe interessava na vida, não 

ligava a certas coisas, os aspectos construtivos não eram muito importantes para ele 

... mas depois eram. Eu entendia-me muito bem com ele por isso é que lá me mantive 

durante 29 anos. Ele nunca gostou que eu trabalhasse aqui, mas aceitou, eu ia buscar 

lá o que não tinha aqui, trabalhos maiores e acima de tudo o convívio com os colegas. 
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Era uma riqueza para mim, tudo aquilo me completava, foi muito importante a minha 

passagem pelo GPA. Fizemos as Universidades do Minho, da Covilhã, Escola Agrária 

de Santarém... foi muito bom, sabe eu tinha liberdade para fazer arquitectura, fazia as 

minhas escolhas e o Maurício não interferia.  

OD - Nestes grandes projectos o arquitecto Maurício participava. Os mesmos eram 

feitos como se pode dizer a quatro mãos? 

BCC - Não, acompanhava um pouco por fora...havia a gestão do Atelier para fazer. 

Mas há um que sim fizemos os dois, ele desenhou e participou activamente que foi o 

SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) esse sim, olhe desde logo a ideia do prédio 

em redondo não ter esquina, essa ideia foi toda dele, as tiras foi uma ideia conjunta. 

Não sabe o que as pessoas diziam a respeito das tiras, que eram lombadas de livros e 

coisas do género. Mas não eram. Eu acho que a razão de ser daquela fachada era... 

uma fachada com espaço vazio no meio, que é compartimentada de forma diferente 

entre andares, no interior o núcleo de escadas, wc e elevadores, e depois é um open 

space. Cada piso era compartimentado com painéis de madeira amovíveis, e a 

fachada ficava uniforme. Havia uma zona pública no r/c e no andar e nos restantes 

pisos o restante programa. A pessoa está a trabalhar não precisa de vistas. Veja, nós 

estamos aqui, é de dia e temos a luz acesa, mas sabe aquelas frestas dão muita luz, é 

como se fosse deste tamanho mas são de alto a baixo. E depois aquela coisa dá 

espessura e aproveitamos para fazer estantes e armários ou o que se quisesse... Eu 

gosto de fachadas com espessura. Portanto não foi nada para parecer as lombadas 

dos livros. 

OD - Com estes exemplos, pergunto-lhe o mesmo arquitecto que fez estes projectos 

foi o mesmo que fez a Casa Domingos França, podemos então dizer que era um 

arquitecto versátil, ou como diz o Professor Braizinha “um arquitecto que fazia de 

várias maneiras”. 

BCC - De várias modas, à moda do Wright, à maneira do Brasil ... e não se importava 

nada em copiar, bem eu também não me importo nada, não vou ao ponto de fazer 

aquelas varandas como as da Casa da Cascata. ( o arquitecto Bartolomeu refere-se à 

Moradia Cunha de Freitas, em Cascais, 1958 ) Não há problema em copiar, até 

porque não é fácil, o sítio os materiais tudo é diferente. Sabe eu passo a vida a 

inspirar-me naquilo que vejo, então vou inventar o mundo? Claro que não. Por 

exemplo vou visitar a Biblioteca do Siza em Aveiro, admirei aquela iluminação em cima 

das estantes, a luz indirecta para o tecto, gostei tanto daquilo, que também fiz na 
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Biblioteca na Covilhã. Vou à Biblioteca em Paris, aquela das quatro torres ( refere-se à 

Biblioteca de Paris, do arquitecto Dominique Perrault, 1989-1996 ) gostei tanto 

daquelas mesas, que fiz iguais na Biblioteca da Covilhã. Não estive a tirar as medidas 

e tal, mas estive a ver como eram feitas, aquilo é sólido, não gosto das mesas leves 

que se poem nas Bibliotecas. As estantes foram desenhadas, eu tive a sorte de poder 

desenhar muitos móveis na Covilhã. 

OD - Voltando à Casa Domingos França, queria-lhe perguntar como vê as opções 

tomadas pelo arquitecto Maurício de Vasconcellos, no que se refere ao sítio, e a 

importância que o mesmo teve na obra? 

BCC - O Maurício tinha essa relação com o sítio muito forte. A Casa é muito 

interessante... Por exemplo na Casa aquela do aeroporto ( refere-se à Casa Rangel de 

Lima, 1951-52, Lisboa ) esconde as fachadas da avenida e volta-as para sul e para 

uma zona privada. O sítio era muito importante para ele, preocupava-se e dedicava-se 

neste tema, era uma coisa séria para ele. Bem era um pouco assim... 

OD - Este trabalho ( Casa Domingos França ) é só do arquitecto Maurício de 

Vasconcellos? 

BCC - Sim. Foi só trabalho dele, bem talvez o próprio França tivesse participado, ele 

era colaborador do Maurício. Mas sim, esta obra é muito interessante. 

 
Esta entrevista decorreu de forma tranquila, onde junto do arquitecto Bartolomeu 

Costa Cabral procurámos abordar a arquitectura do arquitecto Maurício de 

Vasconcellos, e mais especificamente uma obra – Casa Domingos França. Ficámos 

rendidos à maneira simpática e paciente com nos foi dizendo o que provavelmente, já 

teria dito antes vezes sem conta. De modo simples nos disse: “ ...espero que o tenha 

ajudado no seu trabalho, falei para aqui de tanta coisa, que se calhar não têm 

importância nenhuma.” Lembro-me do primeiro contacto que tive com o arquitecto 

Bartolomeu, tempo antes, não falámos muito, até porque a sua agitação perante o 

trabalho que tinha em mãos era grande. Também agora na mesa onde nos sentámos 

estavam maquetas e desenhos, algo que o arquitecto parece gostar de ter por perto, 

de vez em quando ia olhando para as mesmas, como se houvesse alguma coisa que 

ele precisasse de resolver ali. 
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 APÊNDICE B 
Lista de obras e projectos do arquitecto Maurício de Vasconcellos 
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Indivídual 

 

Habitação Manique (1949) 

Habitação Azenhas do Mar (1950) 

Piscina no Estoril (1950) 

Cine Esplanada, Brasil (1950) 

Habitação Marques da Costa, S.Paulo, Brasil (1951) 

Habitação Rangel de Lima, Lisboa (1951-52) 

Habitação Bairro s. João Deus, em colaboração (1954) 

CODA / Teses – Habitação João Penteado, S. Paulo, Brasil (1954) 

Habitação Josefh Beuthner, Lisboa (1954) 

Loja Benard (1954) 

Habitação Dr. F.Conceição Correia – 1º projecto, Paço d` Arcos, Lisboa (1955) 

Habitações Unifamiliares em colaboração (1955) 

Loja Lucinda em colaboração (1955) 

Loja Viriatos em colaboração (1955) 

Loja Regisconta em colaboração (1955) 

Cinema Avis, Lisboa (1956) 

Cineteatro Sousa Bastos (1956) 

Soprocine, Lisboa (1956) 

Habitação Tenente da Fonseca em colaboração, Cascais (1956) 

Concurso Pavilhão de Bruxelas em colaboração (1956) 

Cineteatro Grandola (1957) 

Sociedade Portuguesa de Automóveis (1957) 

Cinema de Tomar (1957) 

Café Esplanada Dóris, Costa da Caparica (1957) 

Habitação Dr. F. Conceição Correia – 2º projecto, Paço d`Arcos (1957) 

Grupo Escola – 1º projecto, R. Do Saco, Lisboa (1957) 

Biblioteca da Rua do Saco, Lisboa (1957) 

Apartamentos Rangel de Lima (1958) 

Consultório – Dra. Helena Freitas (1958) 

Habitação Cunha de Freitas, Cascais (1958) 

Habitação L. Antunes (1958) 

Club da Beira em colaboração, Moçambique (1958) 

Habitação Rangel de Lima, Mucifal (1958) 

Grupo Escolar – 2º projecto, Rua do Saco (1958) 

Bloco do Fundão em colaboração (1959) 
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Posto do Vimioso (1959) 

Praça de Espanha em colaboração, Lisboa (1960) 

B.E.A., Lisboa (1960) 

Sociedade Portuguesa de Automóveis, Av. da Liberdade, Lisboa (1960) 

Prédio Engº Pinto Machado, Lisboa (1960) 

Restaurante Gambrinus, Lisboa (1960) 

Hotel Rex, Lisboa (1960) 

Cinema Neptuno, Costa da Caparica (1960) 

Habitação Maurício de Vasconcellos, Cicia, Cascais (1960) 

Urbanização da Quinta da Afurada (1960) 

Fabrica na Covilhã (1961) 

Habitação Franchi, Lisboa (1961) 

Moradias Geminadas, Lisboa (1961) 

Habitação J. Cúcio (1961) 

Habitação Engº Fernando Videira, Lisboa (1962) 

Urbanização Unhais da Serra (1962) 

Prédio Sr. Soares, Lisboa (1962) 

Estalagem de Elvas (1962) 

Junta Nacional dos Azeites (1963) 

Habitação Luis Portugal (1964) 

Habitação Dr. Barros, Cascais (1964) 

Habitação Engº Álvaro Trigo, Lisboa (1964) 

Habitação Domingos França, Venda do Pinheiro (1964) 

Urbanização Vila Franca de Xira (1964) 

Restaurante Carolina do Aires, Costa da Caparica (1964) 

Habitação Luciano de Carvalho, Costa da Caparica (1964) 

Loja João Martins (1965) 

 

Atelier Maurício de Vasconcellos e Conceção Silva 

 

Aparthotel de Quarteira (1965) 

Hotel Gibalta, Caxias (1965) 

Hotel Balaia (1966) 

Apartamento da Balaia (1966) 

Apartamento em Sesimbra (1966) 

Edifício de habitação colectiva nas Amoreiras (1967) 
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GPA – Grupo de Planeamento e Arquitectura 

 

Equipamento Praia, Costa da Caparica (1968) 

Restaurante Escorial em colaboração, Lisboa (1968) 

COMOIN, Lisboa (1968) 

Moradia Helena de Freitas, Cruz Quebrada (1969) 

Campanha de Segurança nas Praias (1969) 

Moradia Bessone Bastos (1969) 

Sociedade Portuguesa de Autores, Lisboa (1970) 

CM Lisboa, Galinheiras (1970) 

Edifício Portugal – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (1971) 

CM Amadora, Brandoa (1971) 

CM Oeiras, Aglomerados Clandestinos (1971) 

CM Sintra, Casal de Cambra (1971) 

CM Almada, Campo da Bola (1971) 

CM Évora, Comenda (1971) 

CM Évora, Bacelo (1971) 

Revisão do Plano Director da Região de Lisboa (1972) 

Universidade da Beira Interior, Covilhã (1973-1992) 

Habitação Maria Helena Silva Lopes (alteração), Lisboa (1974) 

Fábrica Sado Internacional, Setúbal (1976) 

Internato de Bubaque em colaboração, Guiné Bissau (1976) 

Liceu Bissau em colaboração, Guiné Bissau (1976) 

Conjunto Habitacional Pinhal de Negreiros, Azeitão (1976) 

Hotel Residencial, Sines (1976) 

Recuperação do Teatro Garcia de Resende, Évora (1978) 

Concurso ANA-EP, Aerogare 2 de Lisboa (1979) 

Habitação Farinha dos Santos, Cascais (1980) 

Escola Superior Agrária de Bragança, Bragança (1980) 

Universidade do Minho, Guimarães (1981) 

Hotel do Mar, Sesimbra (1982-92) 

CM Almada, Coreto, Trafaria (1982) 

Universidade da Beira Interior – Docentes, Covilhã (1988) 

Escola Superior Agrária de Santarém (1991) 

Centro de Informática, UB Interior, Covilhã (1991) 

Edifício na Rua do Viriato, Lisboa (1992) 

Moradia em Rinchoa, Sintra (1993) 
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Recuperação do Coliseu de Recreios, Lisboa (1994) 

Fundação Mario Soares, Lisboa (1994) 

Remodelação de Moradia no Restelo, Lisboa (1994) 

Edifício 2 – Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém (1995) 

Moradias em Lagos (1995) 

Moradia em Oleiros, Azeitão (1996) 
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