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APRESENTAÇÃO 

 
A interpretação da escala nas arquitecturas de poder,  

Estado Novo:  
 

 

Gonçalo Coragem Bação Leal 

 
O trabalho é iniciado através da compreensão do termo escala e da sua pluralidade de 

interpretações. Após escrutínio do termo escala é determinada a sua relação inerente 

à arquitectura A utilização consciente da escala na arquitectura como imposição de 

poder e fé, a “arquitectura de fazer acreditar” (Albert Levy). 

O desenvolvimento da primeira abordagem do trabalho culmina na compreensão da 

utilização consciente e sistemática de uma escala monumental na arquitectura 

enquanto imposição de poder e consequente subjugação social a regimes totalitários 

do séc.XX. Deste modo os casos de Itália e Alemanha são brevemente analisados 

estabelecendo um paralelismo evidente sobre modelos arquitectónicos que utilizam a 

escala monumental enquanto afirmação de poder. Assim, é estabelecida uma relação 

com caso do Estado Novo em Portugal, enquanto manifestação de poder do regime 

através da arquitectura. A celebração do poder através da exposição do Mundo 

Português. A escala monumental urbana enquanto celebração de poder, Cristino da 

Silva e o bairro do Areeiro.   

 

Palavras-chave: Escala, Totalitarismo, Estado Novo. 

 
 
  



  



 

PRESENTATION 

 
The interpretation of scale in the totalitarian architecture,  

“Estado Novo” (Portugal):  
 
 

Gonçalo Coragem Bação Leal 

 

 
This work/paper has started by trying to understand the term scale and its plurality of 

interpretations. After a thorough examination of the plurality of meanings, the term 

scale is determined in relation to the inherent relation to architecture. The conscious 

use of scale in architecture as an imposition of power and faith, the architecture of 

believing. 

The development of the first approach to this work/paper culminates in the conscious 

and systematic understanding of a monumental scale in architecture while the 

imposition of power and consequent social subjugation to the totalitarian regimes of the 

20th century. Thus the cases of Italy and Germany are briefly analyzed by establishing 

clear parallelism over architectural models that use the monumental scale as a 

statement of power. Therefore a relationship is established with the case of the new 

state in Portugal. As the power manifested through regime of architecture, the 

celebration of the Portuguese world and the urban monumental Scale was celebrated. 

Cristino da Silva and the Areeiro neighbourhood. 

 

 

Keywords: Scale, Totalitarian, “Estado Novo”. 
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1. PREFÁCIO 

O presente trabalho parte da clarificação do termo “escala” tendo por base a 

complexidade e abrangência de significação do mesmo, face às múltiplas 

interpretações a que está sujeito. Após escrutínio da pluralidade de significados do 

termo “escala”, é determinada a sua relação no contexto da arquitectura, o que 

permitiu definir o âmbito da investigação: a utilização consciente da escala na 

arquitectura como estratégia de transmissão e imposição de valores ao serviço do 

poder, da fé e de regimes políticos totalitários. Restringiu-se ainda o campo de estudo 

aos regimes totalitários do séc. XX. Deste modo, houve necessidade de referir 

brevemente os casos de Itália e da Alemanha com o intuito de contextualizar modelos 

arquitectónicos que utilizam a escala monumental enquanto afirmação de poder, o que 

serviu de base para o enquadramento do caso totalitário do Estado Novo em Portugal. 

A criação de um estilo arquitectónico afecto ao regime assente numa escala 

monumental urbana, é exemplificada quer através da exposição do Mundo Português, 

quer através de um caso urbano projectado pelo arquitecto Cristino da Silva, o bairro 

do Areeiro.  

As leituras de autores como Philippe Boudon, Sur l`espace architectural, de Albert 

Levy, Les machines à faire croire, formes et fonctinnements de la spatialité religieuse, 

de Pedro Vieira de Almeida A Arquitectura do Estado Novo, uma leitura crítica e de 

Margarida Aucciaiuoli, Os anos 40 em Portugal, o País, o Regime e as Artes, 

“Restauração” e “Celebração”,ou o documentário da RTP2 Visita Guiada, Episódio 23 

(18 Novembro de 2019),ou o documentário Cottinelli Telmo – Uma vida interrompida, 

Memórias do Século XX (2012), foram a base de entendimento dos núcleos temáticos 

que envolvem este trabalho. Para além disso, a possibilidade de selecionar um caso 

de estudo com base num bairro que sobejamente conheço por se tratar da minha área 

de residência desde sempre, o Areeiro, permitiu-me olhar e redescobrir este espaço 

através de uma outra perspetiva, facto que contribuiu indubitavelmente para o meu 

envolvimento na pesquisa do tema.     
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2. ESCALA 

Para se abordar escala, é necessário, primeiramente, compreender que este termo é 

alvo de uma multiplicidade de interpretações e está intrinsecamente relacionado com 

questões relativas às múltiplas faces de entendimento. O termo escala, per si, poderá 

ser empregue em inúmeros campos de aplicação e, desta forma, ir-se-á utilizar 

algumas interpretações, acerca do termo em questão, dos autores Philippe Boudon e 

Albert Levy. 

Sabe-se, ainda, que existem outros campos de aplicação do termo escala, enquanto 

momento arbitrário da realidade tratada, atribuindo ao termo uma vasta amplitude de 

significados e interpretações1. No entanto, ir-se-á apenas destacar a escala enquanto 

mediador de poder na arquitectura, realçando alguns casos arquitectónicos de uso da 

escala monumental como imposição de poder. 

2.1. BREVES NOÇÕES SOBRE ESCALA E PROPORÇÃO 

O termo escala é extremamente complexo e revela uma enorme pluralidade de 

entendimentos na sua aplicação, como tal, o autor Philippe Boudon observa:  

“Le discours contemporain contribue toutefois à nous convaincre de la necessite d’une 
clarification épistémologique: ‘Dans la terminologie des gens préoccupés 
d’aménagement de l’espace, le mot échelle correspond à une entité um peu vague [...]” 
(Pierre apud Boudoun, 2003, p. 94) 

Esta pluralidade demonstra, de uma forma inerente, uma imprecisão afecta à sua 

utilidade. Relativamente a estas questões, o autor Philippe Boudon realça algumas 

das aplicabilidades do termo2:     

Si on faisait le tour des utilisations du terme d`échelle, on serait étonné de leur nombre: 
dimensionnement technique des pièces de construction em fonction de leur résistance 
[...]; - grandeur aparente dùn édifice par référence à des éléments techniques connus 
[...]; -  magnificence; - adaptation de l`espace contenant aux dimensions du contenu 
[...]; - échelle de représentantion d`un plan, d`un maquette; - échelle humaine 
(sentiment psychologique d`intimité ou autre). (2003, p. 93) 

                                            
1 O autor Philippe Boudon destaca os vários campos de aplicação do termo escala: ‘échelle technique; 
échelle fonctionnelle; échelle symbolique dimensionnelle; échelle symbolique formelle; échelle de 
voisinage; échelle parcellaire; échelle géographique; échelle de visibilité; échelle optique; échelle socio- 
culturelle; échelle modèle; échelle sémantique; échelle d’extension; échelle économique; échelle 
géometrique; échelle cartographique; échelle de represéntation; échelle de niveaux de conception; échelle 
global; échelle humaine.” (Boudon; p. 93)  
2 O autor Philippe Boudon denota ainda a noção de escala usada por Galileu no Discours concernant 
deux sciences nouvelles de 1638 (2008, p. 94). 
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Pelo mesmo motivo, se existir o interesse em distinguir todos os tipos de definições 

possíveis para a interpretação do termo escala e da sua aplicabilidade, poder-se-á 

perceber a sua abrangência e a sua polivalência. Igualmente, o termo escala está, 

intrinsecamente, relacionado com proporção e é, na verdade, nesta relação que se 

poderá empregar a noção de escala na Arquitectura. Viollet-le-Duc (1814-1879) referiu 

esta ambivalência da terminologia a partir da noção de proporção. É, curiosamente, a 

partir de um exemplo de Viollet-le-Duc que melhor se compreende estes dois termos: 

L’échelle d’une cabane à chien est le chien, c’est-à-dire qu’il convient que cette cabane 
soit em proportion avec l’animal qu’elle doit contenir. Une cabane à chien dans laquelle 
um âne pourrait entrer et se coucher ne serait pas à l’échelle. (Viollet-le-Duc apud 
Boudon, 2008, p. 94) 

Ainda acerca da relação da escala e proporção com a Arquitectura, o autor Philippe 

Boudon expressa: “Avec un tact et un sentiment de l’art assez peu appréciés de nos 

jour, l’architecture du moyen âge élevè as construction da façon à la mettre d’accord 

avec la dimension de l’édifice qu’il bâtit” (Violette-le-Duc apud Boudon, 2008, p. 95).  

É, de facto, a partir da citação anterior que é compreensível que o termo escala, na 

Arquitectura, está associado a uma determinada proporção, isto é, para compreender 

a escala, é necessário estabelecer uma referência – a proporção. Também para 

Viollet-le-Duc foi essencial a noção de simetria usada no Império Grego, enquanto 

sinónimo de proporção. Esta proporção, entendida pelo arquitecto francês, é tão só  

uma relação de igualdade entre semelhanças, ou seja, Viollet-le-Duc estabelece o 

paralelismo entre a fórmula matemática a/b=c/d, por forma a constatar a razão de 

semelhança entre duas partes proporcionalmente iguais (2008, p. 95). Poder-se-á, 

então, dizer que Viollet-le-Duc encontrou nesta fórmula matemática uma relação 

directa entre a proporção, a simetria e a escala, sendo a partir da reunião dos três 

termos anteriores na arquitectura grega que se poderá encontrar a noção de 

harmonia. Todavia, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc não foi o único a debater o 

significado do termo escala, destacando-se também a obra Les dix livres de 

l’architecture, do século I a.C., de Vitrúvio, que expressa a ideia de escala através do 

paralelismo com a Arquitectura:  

L’ordennance d’um édifice consiste dans la proportion dépend du rapport, que les 
Grecs appellent analogie; et par rapport, il [Vitrúvio] faut entendre la subordination des 
mesures au module dans tout l’ensemble de l’ouvrage, ce par quoi toutes les 
proportions sont réglées. (2008, p. 96)    

Salientando, as várias noções de escala, os autores Charles Moore e Gerard Allen 

resumem:  
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[...] el problema al hablar sobre la escala es el de no excluir ninguno de estos posibles 
significados, y encontrar, em cambio, algún propósito común en todos ellos. Un 
propósito común es éste: siempre que se emplea la palabra “escala”, algo se está 
comparando con otra cosa. (1979, p. 27). 

2.1.1. APONTAMENTOS SOBRE ESCALA E ARQUITECTURA 

Tal como foi mencionado anteriormente, a relação entre a Arquitectura e a escala 

surge a partir da sua intrínseca relação com a proporção. Veja-se que a proporção é 

aplicada na Arquitectura como mote de comparação e, por isso, ergue-se outro factor 

crucial - o Homem – “‘O Homem é a medida de todas as coisas’” (Abdera apud 

Pombo, 2016, p. 19). É, sem dúvida, na relação de proporção entre o Homem e a 

Arquitectura que se pode encontrar a noção de Escala, por outras palavras, poder-se-

á considerar o Homem como método de aferição de escala. Assim, não existe 

Arquitectura sem escala e é com base na escala que se dita a Arquitectura. Neste 

sentido,  30 anos a. C., Marcus Vitrúvio destacou no tratado sobre a arquitectura, De 

Architectura Libri Decem, a relação do corpo humano com a arquitectura, 

evidenciando as proporções do corpo, a partir da altura do Homem enquanto unidade.3 

Já no Renascimento, a ideia do Homem enquanto método de aferição de escala é 

retomada nos estudos de Leonardo Da Vinci (1452-1519) através do Homem de 

Vitrúvio, no qual são destacadas, mais uma vez, as diversas proporções do corpo em 

relação à altura. Esta ideia, apesar de ser explorada de diferentes maneiras ao longo 

dos séculos, é mantida e é recorrentemente investigada por diversos autores4. 

Igualmente, Le Corbusier (1887-1965), em 1945, através do estudo Modulor 

demonstra também a proporção do Homem enquanto aferimento da arquitectura.  Le 

Corbusier através das conhecidas relações entre o corpo humano e o “número de 

ouro” articula duas sequências de proporção, que deu o nome de “série vermelha” e 

“série azul". A relação das duas séries é novamente uma sequência do Homem de 

Vitrúvio, a partir da “[...] duplicação da altura do umbigo (Homem no círculo) por 

aplicação da ‘secção áurea’, resulta ‘série azul’ que se encaixa na ‘série vermelha’ por 

uma duplicação sucessiva de valores” (Pombo, 2016, p. 29)5. É, então, na relação do 

Modulor com a proporção áurea que se introduziu: 

                                            
3 A proporção do corpo humano, ditada por Marcus Vitrúvio baseava-se na razão de proporção a partir da 
altura do homem, ou seja relação de equivalência das várias partes do corpo, em harmonia com a altura.  
4 Também no antigo Egipto, o corpo humano era desenhado a partir de uma malha quadriculada, que 
destacava a relação de proporção entre as várias partes do corpo. Contudo, ao contrário do estudo de 
Vitrúvio, ou de Leonardo Da Vinci, os egípcios usavam como modelo de proporção a medida do punho. 
(Pombo, 2016, p. 20) 
5 O autor Jorge Pombo destaca ainda a conjugação das proporções introduzidas por Le Corbusier nas 
sequências de Fibonaci, que “proporcionam a criação de um conjunto de números organizados 
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 a unified scale of measurement based on the human body had to be created, a highly 
significant mathematical expression capable of giving innumerable combinations that 
are really satisfactory and above all harmonious. (Foundation Le Corbusier, s.d.)    

 

 
Ilustração 1 – Homem de Vitrúvio. (Pombo, 2016, p. 24). 

Contudo, para se chegar ao Homem como tema central da Arquitectura, ter-se-á que 

abordar, igualmente, os períodos da história que a Arquitectura não tinha como 

proporção o Homem.  

                                                                                                                                
harmonicamente a partir de um módulo inicial de 1,13m, correspondente à altura de um homem com 
1,829m” (2016, p. 29).   
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Ilustração 2 - Le modulor. (Boudon, 2003, p. 123). 

2.1.2. OS VALORES DE ESCALA COMO AFERIMENTOS DO ESPAÇO 
ARQUITECTÓNICO, ESCALA COMO IMPOSIÇÃO: 

Como foi tratado anteriormente, a relação da escala com a arquitectura remete, 

invariavelmente, para a relação de proporção com o Homem. Todavia, esta relação 

não implica que a verdadeira grandeza percepcionada pelo Homem, seja, 

efectivamente, a escala real do espaço arquitectónico, por outras palavras, a noção de 

percepção do Homem em relação ao espaço. O autor Philippe Boudon estabelece 

uma razão de comparação entre espaços, contíguos ou não, por forma a explicar a 

noção de percepção do espaço arquitectónico:  
[l]es définitions relatives à l’espace architectural se précisent donc ici dans un système 
épistèmologique de l’architecture. Cet espace est défini comme l’ensemble de l’espace 
vrai des édifices et de l’espace mental de l’architecte (ou de tout autre personne) 
projetant dans le espace vrai. (2003, p. 100) 

Neste sentido, o supracitado autor qualifica o espaço arquitectónico enquanto 

combinação de percepção e concepção, referindo o espaço mental enquanto motor de 

percepção para o Homem (2003, p. 100). Esta noção é igualmente importante, a fim 

de se compreender a relação de proporção entre espaços arquitectónicos, ou seja a 

partir da razão comparativa entre espaços, poder-se-á estabelecer uma noção de 

proporção. É de enfatizar que esta razão de semelhança não implica que eles sejam 

simétricos, pelo contrário, proporcionais. Nesta sequência, o autor Philippe Boudon 

destaca, assim, a existência de dois espaços arquitectónicos “[...] l’espace vrai des 

édifices et de l’espace mental de la conception architectural” (2003, p. 102).   

É, então, na combinação destes factores, que se poderá compreender a noção de Les 

Machines à faire-croire do autor Albert Levy.  Deste modo, a arquitectura de “fazer 

acreditar” está infimamente ligada à relação da concepção mental do espaço 
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arquitectónico, e assim, a partir de relações de (des)proporcionalidade em relação ao 

Homem é possível subjugá-lo.   

Les Machines à faire-croire6 é a terminologia definida pelo investigador Albert Levy 

para descrever os edifícios religiosos, essencialmente no período do Estilo Gótico e 

como tal, não se poderá desprezar o importante papel destes edifícios na sociedade, 

que a partir de uma escala magnânima cultivavam a devoção na fé e a subjugação do 

Homem ao poder religioso. Como tal, desde os primórdios da arquitectura religiosa 

cristã “apparaît la necessite de trouver des espaces de culte appropriés pour fair face 

aux nouveaux besoins d’évangélisation des masses paiennes, de conversion des 

peuples barbares, de luttes contre les hérésies” (Levy, 2003, p. 178). Estes espaços, 

eram adaptados às finalidades religiosas, pelo que a sua estrutura era concebida para 

agir sobre o terreno emocional, enaltecendo o espírito do sujeito de forma a fomentar 

uma crença. Estes espaços de fé ou de culto tinham a austeridade necessária para 

evitar “desvios culturais”, criando uma unidade na qual assentaria a consolidação e a 

expansão da fé. Pelo mesmo motivo, o autor Albert Levy salienta quatro formas de 

persuasão inerentes à criação do espaço religioso:  

[...] l’organisation générale de l`espace em deux séquences narratives, doit produire um 
effet de filiation, ou effet de lignée, il permet au sujet de s`insérer dans la famille 
chrétienne; [...] déduit de la hiérarchie des acteurs dans l`espace du culte, de sa 
division spatiale interne, doit créer un effet de charisme autor du Médiateur, il entraîne 
la reconnaissance de son pouvoir de médiation; [...] associe à la destination et à la 
dédicace de l`édifice, doit engendrer, par la présence de reliques, un effet de sacralité 
de l`espace, il contribue au caractère surnaturel et exceptionnel du lieu; [...] organise la 
quête du Salut ordonne l`espace selon le trois épreuves déterminant le parcours spatial 
à suivre pour l`atteindre. Il doit être compris par le sujet comme l`unique et 
incontournable chemin, créant ainsi une voie obligée à suivre, un effet de contrainte du 
parcours. (Levy, 2003, p. 180) 

À semelhança da escala como imposição de fé, também se terá de tratar outro período 

da história cuja a aplicação da escala foi desproporcionada em relação ao Homem. Tal 

é o caso da Escala enquanto demonstração de poder numa perspetiva de Arquitectura 

Totalitária, analisada nas obras de Albert Speer (1905-1981) e Adalberto Libera7 

(1903-1963). Poder-se-á, então, estabelecer um paralelismo entre o que acontece 

neste tipo de Arquitectura e a Arquitectura religiosa, dado que a proporção da escala é 

igualmente utilizada como estratégia de imposição ideológica. Quer isto dizer que o 

poder político, a par da fé, serviu-se da escala na arquitectura para enfatizar o seu 

                                            
6 A terminologia Les Machines à faire-croire é introduzido por Albert Levy (2003, p. 22).  
7  A escolha destes arquitectos afectos a regimes totalitaristas, não é feita por motivos de cariz 
ideológicos, mas sim, por revelarem efetivamente o uso de uma escala monumental na arquitectura para 
a subjugação ideológica de massas.    
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poder ou a sua fé como realidades absolutas. São exemplo disso, Albert Speer na 

Alemanha, e Terragni em Itália, dois arquitectos afectos a regimes de extrema-direita 

na Europa da primeira metade do século XX. Quer Speer, quer Libera ensaiaram uma 

arquitectura de regime, inserida de acordo com princípios próprios dos regimes e das 

suas ideologias fascizantes, onde a autoridade extrema era representada pela 

arquitectura monumental, consolidando uma grandiosidade sobre-humana que 

enfatizava ideologias imperiais e de adoração ao líder (mais evidente no caso alemão, 

consequentemente na arquitectura de Albert Speer). 

 
Ilustração 3 – Maquete de Berlim , plano monumental de Albert Speer (Connolly, 2016). 

 
Assim, podemos assumir que a Arquitectura, utilizou também a escala para subjugar o 

homem à sua realidade e, deste modo, a escala adquire um papel central na 

arquitectura, para a imposição de poder. Ou seja, a Arquitectura totalitária, a par com a 

arquitectura religiosa, serviram-se da escala na arquitectura, para impor a sua 

realidade, pelo mesmo motivo o poder político, a par da fé, serviu-se da escala na 

arquitectura para enfatizar o seu poder ou a sua fé como realidades absolutas.  

No caso do período histórico da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, a 

arquitectura totalitária, a arquitectura de poder, socorre-se de uma escala monumental 

não só para enfatizar a força do líder(Hitler) de poder incomensurável, transcendente à 

dimensão individual, como também para demonstrar a hegemonia económica e militar 

da nação, sugerindo, desta forma, uma capacidade indestrutível do regime capaz de 

mobilizar uma nação contra o mundo.(Almeida,2002,p. 22) Esta noção de 



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

                                                                                                                                          Gonçalo Coragem Bação Leal 30 

monumentalidade era conseguida através de grandes avenidas e edifícios austeros e 

imponentes .  

O autor Albert Levy8 estabelece um paralelismo entre o modus operandi das 

“máquinas de fazer crer religiosas”, alicerçadas na fé, e o das máquinas políticas, 

assentes no culto da “salvação procurada” num regime político que se crê infalível e 

perene:  

Le salut recherché est ici terrestre, situé dans le siècle, car ces “religions” excluent l’au-
delá de leur domaine d’action et de réflexion, on n’y trouve aucune trace d’espérance 
d’une autre vie dans l’ailleurs, l’immortalité del’individu est substituée par la pérennité 
du système, par l’éternité du regime (“un Reich pour mille ans”). (2003, p. 198).  

Tendo em conta o paralelismo das situações retratadas, é compreensível que esta 

arquitectura desenvolva também uma escala magnânima que fomente  a devoção ao 

líder do regime político.  

2.2. A ARQUITECTURA DA FÉ 

A escala aplicada à arquitectura conviveu, desde sempre, com a divulgação da fé, 

independentemente da religião. No Ocidente, as igrejas cristãs são o exemplo perfeito 

para demonstrar o uso constante da escala monumental como mote de imposição de 

fé. Deste modo, a arquitectura serviu como um dos principais veículos condutores de 

fé, permitindo a segregação do Homem perante o divino, uma vez que os espaços de 

culto detinham a exata capacidade de extrapolar a escala do Homem para a escala do 

cosmos. Esta subjugação era então mediada pela escala, e era graças à 

monumentalidade aliada à teatralidade encenada  pela arquitectura que foi possível 

criar a capacidade de “fazer acreditar”. 

Na medida em que a arquitectura religiosa possibilitava a existência de um espaço 

comum entre a terra e o divino, compreender-se a verticalidade das catedrais Góticas 

e a monumentalidade das igrejas do Renascimento. 

                                            
8 A ideia do paralelismo entre a arquitectura totalitarista e a arquitectura religiosa é salientada pelo autor 
no livro Les Machines à faire-croire (Levy, 2003, p. 197). 
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Ilustração 4 Escala monumental do plano da Praça de S.Pedro em Roma, Giovanni Battista Falda, Biblioteca Hertziana (Marder, 2003, 
p. 207). 

Realce-se que o momento histórico em que o Gótico se insere revelava a necessidade 

e a procura de uma arquitectura que respondesse à implementação de novas técnicas 

construtivas. Com base no aumento das ordens religiosas9 criadas no século XII e XIII, 

surgiu a necessidade de uniformizar os métodos construtivos (Benevolo, 2007, p. 111), 

daí que o movimento Gótico tenha sido, por um lado, o reflexo dessa unidade, e, por 

outro, a renovação da cultura arquitectónica alicerçada no campo da técnica e da 

organização.  

Todavia, o que realmente importa realçar em relação ao movimento artístico Gótico, é 

a noção de proporcionalidade das catedrais deste estilo. O autor Leonardo Benevolo, 

por exemplo,  salienta a sua verticalidade, por oposição às igrejas românicas,:  

[n]um interior românico [...] cada arcada é caracterizada por uma certa proporção entre 
comprimento, largura e altura, que se avalia directamente, enquanto as proporções de 
toda a igrejas se avaliam apenas indirectamente, como soma de muitas arcadas [...]. 
Num interior gótico, pelo contrário, onde as arcadas não se podem isolar opticamente, 
a comparação faz-se necessariamente, entre a altura, cumprimento e largura totais; é, 
assim, necessário, que as três dimensões sejam de qualquer modo comensuráveis, por 

                                            
9 As ordens religiosas referidas pelo autor Leonardo Benevolo são Cistercienses, Franciscanas e 
Dominicanas (2007, p. 111).   
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conseguinte não demasiado diferentes entre si, e que altura seja proporcional a todo o 
edifício e não apenas à arcada. (2007, p. 118) 

É a partir desta explicação de Benevolo que se identifica a função da proporção e a 

sua relação na escala da arquitectura gótica. Assim, é possível compreender a 

monumentalidade da arquitectura permitindo subjugar o Homem através do “[...] efeito 

vertiginoso das coberturas suspensas a mais de cinquenta metros a cima do 

observador [...]” (Benevolo, 2007, p. 118). No entanto, a verticalidade das catedrais 

góticas não resultava apenas da vontade “exuberante” de monumentalidade, uma vez 

que era a consequência da proporção entre a altura e as dimensões planimétricas. 

Distinguindo-se por completo do período gótico, o Renascimento insiste no regresso 

aos cânones clássicos e assenta na reinterpretação da arquitectura clássica. 

Veja-se que neste período da história é introduzido no desenho a noção de 

perspectiva, que invariavelmente estava relacionada com o Homem. O autor Leonardo 

Benevolo observa, “[p]ara desenhar uma perspectiva é necessário, em primeiro lugar, 

definir a posição do observador” (2007, p. 145). É neste sentido que se poderá abordar 

o Renascimento enquanto tomada de consciência da importância do Homem como 

medida de definição do cosmos, e, por essa razão, a progressiva descrença na fé. 

Note-se, que este período da história, é conhecido exactamente, por redescobrir o 

Homem como elemento primordial e central do universo, tal como foi referido a partir 

do estudo de Leonardo Da Vinci, o Homem de Vitrúvio, no subcapítulo anterior. 

 A arquitectura renascentista revelava, igualmente, uma relação de simetrias e 

semelhança entre elementos; o que facilitava ao observador a sua leitura total. Neste 

sentido, 

[...] a forma de cada elemento pode ser deduzida a partir da posição que este ocupa no 
esquema: elementos em posição equivalente deverão ser iguais e cada singularidade 
formal deverá ser justificada por meio de uma articulação correspondente do esquema 
geral. (Benevolo, 2007, p. 146) 
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massas por forma a criar uma unidade. Na verdade, na Europa de início do século XX, 

a arquitectura serviu como mecanismo de afirmação e consolidação de vários regimes 

- tal como já foi referido anteriormente em outros subcapítulos - sendo que os casos 

mais conhecidos são os da Alemanha e de Itália. Todavia, também Espanha e 

Portugal estiveram associados a regimes totalitários, muito embora as ideologias e os 

princípios que regem os regimes políticos destes países apresentem variantes entre si, 

facto que é evidenciado pelo arquitecto Pedro Vieira de Almeida a propósito dos casos 

alemão e italiano:  

[...] em Itália era possível um convívio com – ou uma apropriação de – uma expressão 
moderna privilegiando a função prática enquanto para a Alemanha se impunha a 
criação de um estilo próprio, priviligiador da função simbólica, em que Speer e o próprio 
Hitler se empenharam. (2002 , p. 22) 

,Segundo o autor, na Alemanha, por exemplo, o partido absorve o Estado, e no caso 

italiano, verifica-se o inverso. Deste modo, a arquitectura, apesar de servir o mesmo 

ideal de subjugação de poder, revelava também uma dicotomia na sua linguagem. 

Segundo o arquitecto Pedro Vieira de Almeida:  

[...] o modelo italiano deste período privilegia sobretudo uma intervenção urbana, de 
objectos arquitectónicos e de aparato comemorativo, e que o modelo nazi, sem que 
evidentemente descure o edifício em si, pelo contrário, dá no entanto particular atenção 
aos espaços colectivos de reunião de grandes assembleias de expressão largamente 
cerimonial, ritualizada. (2002, p. 22)  

2.3.1. ITÁLIA E ADALBERTO LIBERA10 

O contexto político e social em Itália foi determinante para a arquitectura praticada no 

início do século XX, mais particularmente entre 1931-1942, período do Fascismo 

italiano.  

Com efeito, em outubro de 1922, existiu um golpe de Estado que ficou conhecido 

como “marcha sobre Roma”11, onde Benito Mussolini12 subiu ao poder. Segundo 

Frampton, o ano 1931 ficou marcado pela decisão do sindicato de arquitectos, apoiado 

pelo governo, retirar o seu apoio do Movimento Italiano para Arquitectura Racional 

(MIAR)13. Este acontecimento foi relevante por impulsionar a coesão entre dois grupos 

                                            
10 Adalberto Libera (16 de Julho 1903, Vila Langarina, Itália – 17 de Março de 1963,  
11 (Frampton, 2014, p. 216) 
12 Benito Mussolini, (nasce a 29 de Julho de 1883, Itália e morre a 28 de Abril de 1945), foi primeiro-
ministro de Itália e conduzio um regime totalitário, que ficou conhecido por Fascismo.Mussolini governou 
Itália de 31 de Outubro de 1922 a 25 de Julho de 1943.  
13 Em 1928 organiza-se a 1ª Exposição de Arquitetura Racionalista em Itália, com uma enorme relação 
política de ideologia, resultando na criação no Movimento Italiano para a Arquitetura Racional, grupo esse 
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ideologicamente opostos num único grupo, Grupo de Arquitectos Modernos Italianos 

(RAMI)14. (Frampton, 2014, p. 216). 

Adalberto Libera foi um dos arquitectos mais importantes da primeira metade do séc. 

XX em Itália, tendo um papel preponderante na arquitectura italiana moderna. O 

arquitecto Libera vinculou-se a um dos grupos de arquitectos mais importantes do 

modernismo Italiano, o Gruppo 715, a que também pertenceu o  arquitecto Guiseppe 

Terragni16(1904-1943) . Adalberto Libera esteve associado ao regime Fascista de 

Benito Mussolini (1883-1945), tendo sido convidado a fazer parte da organização da  

Exposição da Revolução Fascista de 1932 -1934, realizada no Palazzio delle 

Esposizioni, em Roma. Esta Exposição - que serviu como uma mostra da capacidade 

do regime, funcionando como uma celebração, associada a uma máquina de 

propanga afecta ao Fascimo - teve a colaboração de alguns artistas e arquitectos 

italianos. O sucesso desta Exposição incentivou a realização posterior de outras,  

nomeadamente no ano de 1937 e 1942. É importante notar que o cartaz do arquitecto 

Adalberto Libera, para a Exposição Universal de Roma, em 1942, contém a proposta 

de um arco de escala monumental que reflete a necessidade da arquitectura criar uma 

imagem impactante e imponente que reforçasse a ideologia do regime totalitário 

Italiano. (Frampton, 2014, p. 217). 

                                                                                                                                
que ficou conhecido como MIAR . O primeiro exemplo do racionalismo italiano são os Apartamentos 
Novocomum que marcam, também, o início da obra do arquitecto Guiseppe Terragni. 
14  RAMI designa um grupo de arquitectos italianos modernistas e racionalistas.  
15 O Gruppo 7 foi um grupo criado em 1926 por arquitectos italianos que pretendiam estabelecer uma 
reforma na arquitectura de então permitindo o desenvolvimento de um estilo arquitectónico racionalista. 
Neste grupo integravam-se os arquitectos, Luigi Figini(1903-1984), Gino Pollini (1903-1991),Guido 
Frette(1901-1984), Sebastiano Larco(1901-?), Guiseppe Pagano (1896-1945), Carlo Enrico Rava (1903-
1985), Ubaldo Castagnolo(?) e Adalberto Libera(1903-1963).   
16 Guiseppe Terragni preconizou um dos projectos mais emblemáticos do regime Fascista Italiano de 
Benito Mussolini, a Casa del Fascio, um projecto assumidamente modernista, e associado ao 
racionalismo italiano.  
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Ilustração 6 - Cartaz para exposição universal de roma, proposta 
de Adalberto Libera 1942 (Frampton, 2014 p. 217) 

 

 
Ilustração 7 – Adalberto Libera (Career center east architecture 
studios, 2019). 

 
 
 

2.3.2. ALEMANHA E ALBERT SPEER17 

Na arquitectura alemã pôde-se verificar o uso de uma arquitectura perfeitamente 

conservadora (Larsson apud Almeida, 2002, p. 22), onde a cidade possuía uma função 

de contemplação da monumentalidade, para que quem percorresse a cidade de Berlim 

de Hitler, compreendesse o alcance e o poder do regime. Remetendo ao Plano 

                                            
17 Albert Speer (19 de Março de 1905, Mannheim, Baden, Alemanha - 1 de setembro de 1981, Londres, 
Inglaterra) foi o arquitecto principal de Hitler, tendo um papel preponderante para a caracterização da 
arquitectura nazi. A arquitectura de Speer correspondeu à imagem de poder do regime de Hitler, onde a 
subjogação social perante a grandeza e imponência da arquitectura servia o regime. Speer desempenhou 
o cargo de arquitecto de Hitler (do regime) entre 1933-1945, mas, paralelamente, desempenhou também 
outros cargos, tais como o de ministro do armamento e de produção bélica (1942-1945). Estudou na 
escola técnica de Karlsruhe, Munique e de Berlim e tornou-se arquitecto em 1927. Foi no final de 1930, 
que Speer, ao ouvir Hitler numa manifestação em Berlim, decidiu juntar-se ao partido nacional-socialista 
alemão, em Janeiro de 1931. Fez parte de comissões importantes, incluindo a reconstrução prevista para 
Berlim (nunca realizada), e também na decoração e organização do congresso de 1934 em Nuremberga. 
Em 1942 tornou-se ministro dos armamentos e munições. Em 1943, Speer tornou-se ministro de 
armamentos e produção de guerra e ficou, igualmente, responsável pelas matérias-primas e produção 
industrial. 
Foi condenado no julgamento de Nuremberga (1945-1946) e cumpriu uma sentença de 20 anos na prisão 
de Spandau, em Berlim, pelos crimes cometidos durante a guerra. Após a sua libertação em 1966, Speer 
tornou-se escritor. Enquanto escritor, os seus trabalhos publicados incluem Erinnerungen (1969; Inside 
the Third Reich, 1970), Spandauer Tagebücher (1975; Spandau: The Secret Diaries, 1976), e Der 
Sklavenstaat (1981; Infiltrator, 1981).   



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

Gonçalo Coragem Bação Leal   37 

definitivo de Berlim é de notar a grandiosidade de organização da cidade, através de 

grandes eixos e praças urbanas (Larsson apud Almeida, 2002, p. 23). A 

monumentalidade dos edifícios para Speer era fundamental e funcionava como uma 

constante na sua arquitectura, um dos projectos de maior relevância é a Grande 

Cúpula, com aproximadamente 300 metros de altura e, que podia acolher 150 000 

pessoas18. Outro projecto de grande relevância é o estádio de Zippelinfeld para a 

concentração de Nuremberga de 1937 (Frampton, 2014, p. 220).  

Deste modo a arquitectura era organizada para funcionar como espaços de culto e de 

contemplação, mas, igualmente, previa o uso festivo dos espaços, onde as grandes 

reuniões de massas e a fanatização partidária era também promovida através da 

Arquitectura. Esta composição arquitectónica era determinante no uso e apropriação 

dos espaços, possibilitando um ambiente fanatizado e frenético.  

Apesar das ideias imperiais associadas à concepção da cidade, destaca-se também a 

importância do modelo clássico da Grécia antiga, onde era tido em conta não só o 

modelo clássico, bem como “‘a beleza e a harmonia dos corpos mas também a 

supremacia da raça ariana’” (Guyot e Restellini apud Almeida, 2002, p. 23). A estrutura 

da cidade clássica grega permitiu fundamentar a concepção da cidade Alemã de 

Speer, demonstrando que a organização da cidade era feita através de um factor 

primário, a partir de um centro político e de encontro social de massas, destacando-se, 

assim, das periferias, onde existiam em segundo plano as habitações19. De igual 

forma, a semelhança entre o traçado dos grandes eixos, presentes no plano da cidade 

de Berlim, e a malha da cidade clássica grega é destacada pelo arquitecto Pedro 

Vieira de Almeida ao referir: “[...] a tradição grega abria-se a uma exploração de 

vectores de sublimidade, sobretudo na valorização de espaços-percurso” (2002, p. 

24). 

Albert Speer não se limitou a usar a arquitectura para enfatizar os feitos e a 

grandiosidade do regime, mas também detalhou momentos, como os congressos do 

partido, que visavam a criação de locais de culto. Assim, não era apenas através da 

monumentalidade das grandes arenas, que era feita a ostentação de poder, mas de 

igual forma, através de efeitos luminosos, transformavam os congressos em 

momentos “sobrenaturais“. Veja-se que, tal como o arquitecto Pedro Vieira de Almeida 

                                            
18 As características mencionadas sobre a Grande Cúpula basearam-se na descrição de Pedro Vieira de 
Almeida em A Arquitectura do Estado Novo (2002, p. 23). 
19  As características apresentadas a cerca da cidade clássica grega, basearam-se na descrição de Aldo 
Rossi em A Arquitectura da Cidade (2016, p. 175). 
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refere, “[t]udo se conjugava para revestir de sagrado as actividades partidárias” (2002, 

p. 25). 

 

 
Ilustração 8 – Albert Speer a apresentar uma maquete a  Adolf Hitler. (Moorhouse, 2016).  
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República, o país passava por uma crise interna profunda sem precedentes, na 

história mais recente.  Desta forma, apenas ir-nos-emos debruçar sobre o segmento 

temporal da História de Portugal respeitante ao âmbito desta dissertação, o Estado 

Novo. 

Estado Novo foi a terminologia usada por questões ideológicas e de propaganda do 

Estado, para denominar um novo regime político em Portugal após a Revolução de 28 

de Maio de 1926. Esta revolução permitiu ao Estado constituir-se enquanto estrutura 

presidencialista, antiparlamentar e logicamente autoritária. Esta nova estrutura 

antidemocrata representou o fim do liberalismo em Portugal, iniciado após o Regicídio, 

e consequentemente a implantação da República. Desta forma, o Estado Novo ditou o 

término não só do período do liberalismo em Portugal, como também da Primeira 

República e do Constitucionalismo monárquico (Menezes, 2010, p. 51).  

O Estado novo foi determinante para a estabilidade política e social vivida no princípio 

de séc. XX. Note-se, que desde a implantação da República em 1910 até 1926, mais 

concretamente até ao golpe militar do mesmo ano, Portugal teve oito presidentes da 

República e vinte e uma revoluções. É também de salientar que o primeiro Governo da 

República não chegou a governar 10 semanas e durante este período, entre 1910 e 

1926, o governo mais longo durou pouco mais de um ano. Entenda-se que neste 

período de instabilidade política existiram várias pessoas que foram assassinadas 

pelas suas convicções políticas. Esta crise de poder não era exclusiva apenas à 

classe revolucionária de políticos, gerando, deste modo, uma crise transversal a toda a 

sociedade portuguesa. Assim, e de acordo com este contexto de instabilidade, poder-

se-ia assumir que estava prestes a ser despoletada uma guerra civil em Portugal, até 

que, então, surge um movimento militar a par com a adesão de vários sectores da 

sociedade portuguesa para terminar este período de crise social determinado pela 

instabilidade política. 

Em Junho de 1926, pela primeira vez, o nome de António de Oliveira Salazar associa-

se ao quadro político português, a convite da fação militar, para então encabeçar a 

“pasta” das finanças. Esta relação inicial durou pouco tempo, mais concretamente 

treze dias, aquando Salazar renuncia ao cargo de ministro por acreditar que não tinha 

as condições suficientes para o seu exercício. Como consequência dessa decisão, 

este regressa para a Faculdade de Coimbra no estatuto de professor, onde 

permaneceu até 1928. 
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A 27 de Abril de 1928 resultado da constante instabilidade político-social e devido ao 

insucesso político de outros governos anteriores, o general Carmona é eleito como 

presidente da República Portuguesa, em lista única e por sufrágio directo. Assim, já 

com o general Carmona enquanto presidente, António de Oliveira Salazar, especialista 

em finanças públicas, é convido para fazer parte integrante do governo para 

restruturar financeiramente Portugal. A crise política e social, a par com todas as 

instabilidades criadas neste período,  teriam um impacto negativo em todos os 

sectores de gestão do país, encontrando-se particularmente a situação económica 

num estado de falência. Salazar assumiu, então, uma vez mais, a “pasta” das 

finanças, admitindo que seria necessária uma restruturação económica profunda que 

passaria pelo controlo de todas as despesas públicas. Assim, assumiu e controlou 

todas as despesas e receitas dos ministérios e impôs uma enorme austeridade que 

passava por um controlo de contas absolutamente rigoroso. Uma das medidas mais 

evidentes para restruturação do país passava também pela criação e aumento 

exponencial de impostos. Outra medida, com o peso substancial na economia da 

época, terá sido o adiamento de obras públicas. Desta maneira, foi possível então 

estabilizar as contas públicas e restruturar a economia portuguesa.  
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Ilustração 10 – Salazar no forte do Estoril. (Castanheira, Caeiro, Vaz, 2018, p. 18).  

Com base no contexto político e social dos anos 30 em Portugal, é possível, então, 

compreender que este período foi caracterizado por anos de transição e sucesso 

económico devido ao trabalho como ministro das Finanças de António de Oliveira 
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Salazar22 (Acciaiuoli, 1991, pg. 3). Este sucesso económico, de acordo com a autora 

Acciaiuoli, permitiu-lhe ascender à posição de Presidente do Conselho, tornando 

possível “estender a sua palavra a toda a nação portuguesa” (1991, p. 3). Deste modo, 

e paralelamente à ideia de consolidação das fragilidades dos regimes antecessores 

assumidas até então, foi possível reforçar a imagem de sucesso deste novo regime 

republicano. Igualmente enfatizado pela autora Margarida Acciaiuoli, esta premissa foi 

reforçada através de uma “política de realizações” possibilitando “redimensionar os 

valores de uma existência nacional imediata, retendo e desviando a carga patriótica de 

fundo para a definição de um Regime germinal sobre o qual Salazar deveria construir 

o seu sistema.” (1991, pág. 3) De igual modo, Salazar, usufruindo do estatuto de 

“restaurador do Estado”, teve a hipótese de tornar a restruturação do país mais densa, 

não se limitando apenas a questões institucionais e de gestão política (Acciaiuoli, 

1991, pg. 5). 

Quando comparado o Estado Novo com outros regimes totalitários estudados nos 

capítulos anteriores, é possível estabelecer um denominador comum: a necessidade 

de construir património, e, no caso português, também de reconstruir, por forma a 

perpetuar o legado dos regimes. 

No caso Português, o património histórico edificado, conforme Margarida Acciaiuoli 

refere, servia como espólio ou mostra dos grandes feitos do Estado, mas também 

como forma de legitimar e consagrar o regime enquanto grande responsável da 

restruturação do país. Segundo a mesma autora, veja-se então que: 

[...] para uma restruturação total sobre o território nacional, Salazar pretendia 
“reorganizar a “desordem” instituída, o “caos” económico e social e a perda de uma 
identidade aglutinadora”. O processo de reconstituição presta-lhe logo o concurso 
necessário: reparações integrais nos monumentos...mostram muito cedo a vocação 
patrimonial e museológica do regime – sustentada por um súbito desejo de História que 
fundava a sua legitimidade no estado de urgência provocado pela ruina dos 
testemunhos arquitectónicos que ameaçavam arrastar consigo a desagregação da 
memória. (1991, pg.5)  

                                            
22  António de Oliveira Salazar (28 de Abril de 1889, Vimieiro, Santa Comba Dão, Portugal, 27 de Julho 
de 1970, Lisboa, Portugal), foi um chefe de Estado Português, tendo o cargo de Presidente de Conselho 
de Ministros, preconizou um regime totalitário denominado de Estado Novo. A sua carreira profissional 
teve início enquanto professor na Universidade de Coimbra, onde se destacou pelo seu conhecimento e 
disciplina, e pelo vasto conhecimento na área das finanças públicas. A sua carreira politica iniciou-se com 
um convite para fazer parte do Governo, e posteriormente enquanto ministro das finanças. Já neste cargo 
consegue um enorme sucesso económico através da sua gestão metículosa, e graças a isso foi 
progredindo no governo até se tornar Presidente do Conselho de ministros. Nesse cargo, enquanto 
Presidente do Conselho de ministros, preconizou um regime totalitário de repressão social antidemocrata 
entre os anos de 1933 a 1968.  
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Assim sendo, Salazar reconhecia a necessidade e importância do legado histórico 

como mostra do enorme poder histórico que Portugal revelava possuir no passado, um 

verdadeiro tributo ao legado da nação. Na realidade,  a capacidade e o poderio que o 

país deteve no seu período hegemónico, havia caído em esquecimento, e o património 

revelava as consequências nefastas do tempo, daí Salazar ter sentido que era 

premente manter ou reabilitar o património nacional, assumindo, deste modo, a 

relevância que o passado glorioso da História Portuguesa poderia constituir enquanto 

exemplo do devir histórico associado à nova gestão do Estado Novo.  

Esta preocupação sobre a requalificação do património histórico serviu de mote para 

“Salazar...acordar uma certa ficção do passado ao projecto político que lhe interessava 

desenvolver, desembaraçando-o das épocas de “decadência” e retomando uma 

pretensa continuidade que, a breve trecho, se transformava no crédito mais seguro do 

regime” (Acciaiuoli, 1991, p. 6).  

 
Ilustração 11 – Castelo de São Jorge antes e depois da intervenção do Estado Novo. (Martinho, 2017). 

A preocupação pela recuperação de património histórico requereu, em 1929, a criação 

da Direcção-Geral dos Monumentos Nacionais que funcionava como um organismo 

integrado no Ministério das Obras Públicas e Comunicações (Acciaiuoli, 1991, pg.6). 

De acordo com a mesma autora, em 1932, Duarte Pacheco23, já então Ministro, e a 

                                            
23Duarte Pacheco (19 de Abril de 1900, Loulé, Portugal, 16 de Novembro de 1943, Setúbal, Portugal) foi 
um Ministro português das Obras Públicas e das Comunicações e Iniciou a sua carreira à semelhança de 
António de Oliveira Salazar, enquanto professor no Instituto Superior Técnico. Devido ao reconhecimento 
das suas capacidades, Duarte Pacheco, torna-se, director interino do Instituto Superior Técnico. Duarte 
Pacheco, a 10 de Agosto de 1927, torna-se director efectivo do Instituto Superior Técnico. Em 1928 o 
engenheiro Duarte Pacheco inicia a sua vida política, onde ocupa pela primeira vez um cargo político. 
Posteriormente, é nomeado para o cargo de Ministro da Instrução Pública. Pelo seu crescente 
reconhecimento, em 1932, torna-se, Ministro das Obras Públicas e Comunicações do Estado Novo. Foi 
então, que neste cargo, Duarte Pacheco teve um papel preponderante nas edificações executadas neste 
período, mais especificamente, na cidade de Lisboa.  
Em 1938, torna-se presidente da Camâra Municipal de Lisboa.  
Duarte Pacheco também desempenhou um cargo de enorme relevância para a propaganda da imagem 
do regime do Estado Novo, o cargo, de coordenador responsável, na Exposição do Mundo Português de 
1940. 
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presidência do Conselho “incentivavam a correção de um passado colectivo, 

sugerindo e efectuando transformações de acordo com o novo imaginário do poder.” 

(Acciaiuoli, 1991, pg 6). Esta premissa de procura de glórias passadas para sublimar 

as transformações do presente, foi também realçada pelo autor Filipe Ribeiro de 

Menezes ao referir: “[a] sociedade medieval foi escolhida como o ideal a que aspirar, 

mas esta escolha trazia consigo uma leitura parcial dessa época.” (2010, pg. 108). 

Veja-se que no entendimento do Regime, a leitura do passado não era transversal, 

mas antes, era apenas referido o que poderia ser associado às suas intenções. 

  

                                                                                                                                
Após a sua morte, é erguido um monumento em Loulé, a sua terra natal, em memória à sua imagem. Este 
monumento foi inicialmente atribuído ao arquitecto Cottinelli Telmo(1897-1948), que pela sua morte,é 
atribuído o projecto ao arquitecto Cristino da Silva(1896-1976). 
 
. . 
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Ilustração 12 – Engº Duarte Pacheco. (Leite, 2010). 

 
Esta postura de reabilitação tinha um propósito bem definido e claro que, ao contrário 

do expectável, não se limitava a recuperar apenas património enquanto 

reconhecimento de um apogeu de um passado de glórias, mas também existia a 

vontade de associar esse legado ao Estado Novo. Esse facto foi destacado pela 

autora Margarida Aucioli ao enfatizar: 
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[n]ão era portanto, todo o passado que se pretendia recuperar, mas apenas aquele que 
potencialmente trouxesse as marcas de um reconhecimento activo onde o presente se 
poderia integrar como se dele fosse um efeito. Deste modo a requalificação do 
património funcionaria como uma “reaproximação simulada da História” mas também “a 
irrupção desses monumentos no novo devir. (1991, pag 6) 

Também o autor Filipe Ribeiro de Menezes partilha esta opinião ao referir:  

[d]esde os primeiros anos do Estado Novo foram aplicados recursos consideráveis na 
conservação e restauro de monumentos medievais, elos vivos com uma época que, 
segundo Salazar, tinha lições importantes para o presente. Olhando para a selecção e 
celebração de heróis, mais uma vez o período medieval emerge triunfante” (2010, p. 
108). 

O regime do Estado Novo, como já foi mencionado anteriormente, foi caracterizado 

por promover as suas ideologias através da integração nos hábitos comuns da 

sociedade Portuguesa. Foi, também, possível verificar que uma das estratégias de 

persuasão do Regime foi através da glorificação dos seus feitos com base na 

associação às antigas glórias e conquistas do passado histórico português. Contudo, a 

persuasão da sociedade não se restringiu apenas a esta estratégia, tendo também 

pretendido demonstrar o seu sucesso e a sua capacidade de produção, a partir das 

suas próprias obras, e desta forma potenciado a sua ideologia e perpetuando a sua 

mensagem. Veja-se, então, que isto só seria possível criando obras públicas do 

Estado e para o Estado.  

Também o Regime do Estado Novo, a par com os regimes totalitários assinalados, 

entendia que a arquitectura de Estado seria o mecanismo primordial para a imposição 

das suas ideologias, e, desta forma, o mecanismo mais evidente para transpor para a 

sociedade o seu poder e a sua perenidade enquanto referência ideológica.   
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Ilustração 13 - A lição de Salazar. (Martinho, 2017). 

 

3.2. A ARQUITECTURA DO ESTADO NOVO 

A arquitectura do regime teve um papel preponderante na construção de uma imagem 

de sucesso e inovação do país no princípio do séc. XX. Esta ideia de desenvolvimento 

surgiu através da realização de algumas obras do Estado. Especificamente o caso da 

cidade de Lisboa serviu como um porta-estandarte do sucesso das obras do Estado 

Novo, daí a capital receber uma reconfiguração total da sua estrutura até então 

conhecida. Deste modo, e com o objectivo claro de produzir uma imagem de sucesso 

e de desenvolvimento, “rasgam-se grandes e belas avenidas [...] desafogam-se as 

entradas de Lisboa” e abriram-se “extensas avenidas e largas vias de acesso ao 

exterior”.(Acciaiuoli, 1991,p. 306) 

O Estado tinha a capacidade de supervisionar e conceder a tudo o que era construído 
o seu cunho próprio e as suas ambições. Assim sendo, desde as obras da esfera 
pública até ao domínio privado, o regime estabelecia uma imagem. 

O aspecto das edificações também não havia sido descurado. O artigo dá-nos conta de 
uma tipificação arquitectónica que tentara seguir uma “uma estética urbana com 
exemplos já visíveis nos blocos construídos na cidade oriental entre as Ruas Carlos 
Mardel e Actor Isidoro e João de Meneses e Casimiro Freire, ambos ao norte da 
Alameda D. Afonso Henriques.” (Acciaiuoli, 1991, p. 307) 
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O ano de 1933 determinou a aprovação da Constituição e da formação do 

Secretariado de Propaganda Nacional, que para o autor João Pedro Costa (2010, p. 

16) “vai-se revelar como um ponto de charneira na evolução desta conjuntura 

...corresponde ao momento em que o país já se encontra estabilizado, passando a 

olhar para as suas realizações internas com maior cuidado”. Entenda-se que, também 

de acordo com o autor João Pedro Costa após a fundação do Secretariado de 

Propaganda Nacional, António Ferro24 desempenharia um papel determinante para a 

“divulgação do Regime e da sua política do espírito, dos quais é um dos ideólogos” 

(2010, p. 16).  

Note-se que esta pretensão do Estado na apropriação de uma “estética forçada” era 

evidente, sendo António Ferro, uma das maiores referências do regime, a desejar este 

princípio. Esta lógica permitiria “através do veículo do “bom gosto” do urbanismo, criar 

uma fórmula banalizada ou comum de uma “política do espírito” preparada para 

chegar a todo o lado sob a forma de olhar realista”. (Acciaiuoli, 1991, p. 308)    

Tal como já foi referido anteriormente, na caracterização formal da arquitectura do 

Estado Novo, estava bem evidente a estreita ligação entre o poder político totalitário 

do regime e a arquitectura produzida no princípio do século XX, em Portugal. Assim, e 

por existir uma relação casuística entre o promotor de obras públicas (Estado) e a 

escolha de arquitectos para a produção do mesmo, teria de existir uma relação entre 

os princípios de partilha ideológica e o trabalho produzido pelos arquitectos. Para um 

melhor entendimento deste caso, é de salientar que o autor José Manuel Fernandes 

refere a obrigatoriedade dos arquitectos darem resposta aos programas impostos pelo 

Estado (Fernandes, 2003, p. 23). Assim, para os arquitectos, esta necessidade 

implicava acrescentar aos projectos “signos revivalistas ou regionalistas” 

independentemente de “adulterar ou transfigurar a linguagem modernista” (Fernandes, 

2003, p. 23). 

                                            
24 António Ferro (17 de Agosto de 1985, Lisboa, Portugal, 11 de Novembro de 1956, Lisboa, Portugal) 
destacou-se, inicialmente enquanto repórter internacional, para o Diário de Notícias. Nesse trabalho teve 
a possibilidade de entrevistar Benito Mussolini e Adolf Hitler, o que lhe permite estabelecer contacto 
directo com os principais regimes totalitários. Posteriormente, já no papel de responsável pelo 
Secretariado da Propaganda Nacional, foi António Ferro quem sugeriu a Salazar a criação de um 
organismo que fizesse propaganda aos feitos do regime. Em Dezembro de 1932 é publicado no Diário de 
Notícias, entrevistas com o Presidente do Conselho de Ministros, compiladas em 1933 num livro (Salazar, 
o Homem e a Obra). Pelo seu destaque, António Ferro desempenha mais cargos associados à 
propaganda política, o que lhe permite aceder ao cargo de direcção do Secretariado de Propaganda 
Nacional, criado em Outubro de 1933. 
Assim, António Ferro torna-se numa figura de representação e de designação oficial da política cultural do 
Estado Novo, e como tal numa das figuras de maior influência do regime do Estado Novo. 
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Deste modo, para alguns autores ou estudiosos, esta realidade fundamenta uma 

relação quase partidária e de disseminação consciente, através da arquitectura, dos 

princípios ideológicos do regime, daí o surgimento de termos como “Arquitectura do 

Fascismo” ou o estilo “Português Suave”25 para descrever a arquitectura deste 

período. A arquitectura do “Estado Novo” é ainda outro termo de sentido polémico 

utilizado desde 1940. No entanto, segundo o autor José Manuel Fernandes, os dois 

primeiros termos não serão os mais adequados, uma vez que “Arquitectura do 

Fascismo” radicaliza o sentido político, enquanto a expressão “Arquitectura Português 

Suave” confere ironicamente uma interpretação “branda” ou “conciliadora”, daí 

aconselhar o recurso à expressão arquitectura do “Estado Novo”, a fim de se conferir 

alguma neutralidade ao mero facto político. (José Manuel Fernandes, 2003, p. 22)   

Muito embora alguns dos arquitectos com obras associadas ao regime do Estado 

Novo partilhassem as ideologias do regime, tal facto poderia não ser transversal a 

todos. Veja-se, então, que as obras públicas que determinavam um estilo 

arquitectónico com uma identidade do ponto de vista formal confluente, funcionavam 

como uma ambição do Estado, mas também como uma defesa dos arquitectos que 

ambicionavam trabalho e em simultâneo legitimavam este estilo arquitectónico. Assim, 

é possível compreender a arquitectura encomendada pelo Estado Novo, tal como 

refere o autor Pedro Vieira de Almeida: 

Certo que a “Representação” tem como motivação imediata possível, tanto uma 
generosa prova de solidariedade em relação a Pardal Monteiro, José Cortês e outros, 
quanto a uma explicita rejeição definitiva e radical do projecto premiado dos Rebello de 
Andrade e Ruy Gameiro. 

Mas para nós hoje, o significado mais amplo da “Representação 35” acaba por ser, em 
primeiro lugar, o do esforço das gerações dos arquitectos que se tinham por modernos 
fazer se fazerem acreditar junto do poder político estabelecido a partir de 28 de Maio e 
em segundo lugar, o seu efectivo empenhamento na construção de uma teoria 
moderna e nacionalista de arquitectura” (2002, p. 68) 

Muito embora o autor José Manuel Fernandes responsabilize os arquitectos pela 

disseminação do estilo da arquitectura pertencente ao Estado Novo, ou seja ao regime 

totalitário, não os responsabiliza pelos actos praticados durante este período, contudo, 

                                            
25 O autor José Manuel Fernandes não identifica quais os autores que denominaram a arquitectura do 
Estado Novo, como “Arquitectura do Fascismo” ou estilo “Português Suave” (2003, pag. 24). No entanto 
Estilo “Portugês Suave” refere-se ao estio arquitectónico que é também conhecido por Estilo 
Nacionalista, Estilo Tradicionalista ou Estilo Estado Novo, ainda que esta última denominação não seja 
muito correcta, já que durante o  regime do Estado Novo foram aplicados diversos estilos arquitectónicos 
em edifícios públicos. No entanto o estilo Português Suave refere-se à arquitectura em Portugal que terá 
sido alvo de uma pretensão formal pelo Estado. A esta arquitectura é reconhecida uma pretensão de um 
estilo clássico, muitas das vezes com uma escala monumental, providos de imensos arquétipos formais e 
simbolismos de engrandecimente à Nação, essencialmente durante as décadas de 1940 e 1950.   
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a arquitectura deste período, ou arquitectura do Estado Novo, adquiriu um valor ou 

conotação, indubitavelmente, relacionada com uma “carga negativa, [...] autoritária, 

retrógada e repressiva” (Fernandes, 2003, p. 22). Por oposição, veja-se que, segundo 

o mesmo autor, o autor Pedro Vieira de Almeida remete para a relação ideológica 

entre o arquitecto Teotónio Pereira e o regime do Estado Novo: 

Pedro Vieira de Almeida discordou fortemente, neste aspecto, das interpretações de 
Nuno Teotónio Pereira, expressas em artigos de colaboração com o autor deste texto – 
defendendo o primeiro que era aos profissionais de arquitectura que exclusivamente se 
deveria imputar a “culpa” desta criação.  

Ao contrário, Teotónio Pereira procurou ver como causas da génese da “Arquitectura 
do Estado Novo” uma série de acções múltiplas, em que se conjugaram a ideologia 
oficial do Estado e a voluntária “imaginação eclética” sintetizando modernismo, 
historicismoe/ou regionalismo) dos autores das obras (José Manuel Fernandes, 2003, 
p. 22). 

É ainda de notar que a arquitectura portuguesa deste período resultou igualmente de 

uma amálgama de referências, isto é, esta arquitectura era uma reinterpretação da 

arquitectura produzida noutros países como se de uma tendência civilizacional e 

cultural se tratasse. Como resultado desta relação simbiótica de estilos arquitectónicos 

surge o caso português, funcionando como uma depuração de estilos praticados 

noutros países, embora adaptados às necessidades da imagem do Estado. 

(Fernandes, 2003, p. 23) Esta realidade terá sido resultante da crise de insegurança 

que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, criando uma clivagem entre uma 

arquitectura de reação e ao pioneirismo do Movimento Moderno. Surgindo assim 

novamente um regresso ou uma mimetização de alguns dos princípios da arquitectura 

clássica ou até mais neodecorativos. 

A arquitectura do Estado Novo manteve este carácter durante vários anos, 

conseguindo extrapolar este modelo de concepção até ao final dos anos 50. É a partir 

daí que começa a surgir uma nova classe de arquitectos que determinam a imposição 

oficial desta linguagem. Deste modo, verifica-se a inflexibilidade ideológica do Estado, 

tentando impor sempre os mesmos formalismos arquitectónicos. É, desta forma, que o 

Estado entra em declínio, por querer impor esta regra como uma constante 

temporalmente indeterminada. É esta inflexibilidade do estado associada à reprovação 

de projectos de arquitectos ideologicamente afastados do regime, que determina o 

vínculo desfasado e retrógrado. Uma das consequências desta postura do Estado 

perante a classe de arquitectos que não se revia na ideologia vigente é o surgimento 

da arquitectura Moderna. (Fernandes, 2003, p. 24)  
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3.3. OS BAIRROS DO ESTADO NOVO 

O Estado Novo, tal como foi referido anteriormente, estabeleceu-se em 1926 e 

manteve-se até 1974. Deste modo, pela abrangência temporal deste período não é 

possível fazer uma leitura global da arquitectura dos bairros construídos durante o 

regime. Contudo, não podendo interpretar estes bairros apenas a partir de um único 

raciocínio, é, no entanto, possível compreender as suas diferenças formais. Assim, é 

peremptório compreender que desde a implementação do regime, no final dos anos 

20, até à sua consolidação nos anos 40, além da arquitectura, per si, ter evoluído para 

uma linha de pensamento racionalista e modernista, também o Estado foi 

condicionando a transformação da própria arquitectura.  

Segundo o autor João Pedro Costa, para uma melhor interpretação do princípio da 

arquitectura dos bairros do Estado Novo na década de 30, torna-se necessário 

abordar as décadas imediatamente anteriores (1910-1920):  

Esta primeira fase...entre 1910/20 e meados dos anos 30; caracteriza-se ao nível do 
planeamento da cidade, por uma relativa indiferença do poder no que se refere aos 
problemas municipais, nos quais se verificou uma mera gestão dos problemas 
herdados da Primeira República. Durante este período, Lisboa desenvolveu-se por 
pequenos bairros, urbanizando progressivamente novas zonas rurais ou já urbanas, 
que lhes ficavam contiguas. Este crescimento lento é realizado na ausência de um 
planeamento de conjunto que pudesse guiar o desenvolvimento da cidade, apesar da 
elaboração pontual de alguns estudos (2010, p. 15). 

Os anos 30 do séc. XX, em Portugal, corresponderam a um período de transição 

política onde o incentivo à construção surgia como uma necessidade. Lisboa, 

enquanto cidade, era alvo de enormes mutações na sua estrutura, devendo-se 

essencialmente a “dois factores: o surto da habitação privada, incentivada por 

legislação de 192826, e um ressurgimento parcial de uma política de obras públicas” 

(Costa, 2010, p. 16). 

Mais tarde, em 1934, é promulgado o primeiro regulamento relativo à elaboração e 

aprovação de Planos de Urbanização camarários27, substituindo assim o anterior 

documento dos Planos Gerais de Melhoramentos (Costa, 2010, p. 16).  

Já em 1938, Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas, torna-se também 

presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o que representa um enorme impulso para 

                                            
26 O Decreto nº 15289 tratava-se de legislação de emergência, que visava incentivar os particulares a 
participar na construção habitacional da cidade, na medida que Lisboa denotava, efectivamente, grandes 
carências a esse nível. 
27 O Decreto-Lei nº 24.802, de 21/12/1934 
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o desenvolvimento da cidade, sendo exactamente nesse mesmo ano que realiza o 

Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa (PGUEL) que tinha a participação 

de Groer28 (Acciaiuoli, 1991, p. 309). Este plano visava traçar as formas de 

desenvolvimento da cidade de Lisboa, com base no eixo da Avenida Almirante Reis 

até ao Areeiro, e igualmente do Areeiro até ao aeroporto (Acciaiuoli, 1991, p. 309). 

Veja-se que foi a partir deste modelo que se impulsionou o início do estudo analítico 

de base ao Plano Director. 

Desta forma, em paralelo com o Plano Director foram realizados programas de 

habitação social de “casas para famílias pobres”, bem como bairros inseridos nos 

programas habitacionais. Entre outros destacam-se os bairros: “bairro do Alvito(1937), 

da Quinta do Jacinto (1937), de Belém (1938), do Caramão da Ajuda (1938), da Quinta 

das Furnas (1938), da Quinta da Calçada (1939), do Alto da Serafina (1940), da 

Encarnação (1940), de Madre Deus (1942), de Campolide (1943)” – sendo que alguns 

destes bairros, segundo o autor João Pedro Costa, faziam parte do programa das 

casas económicas, lançado em 193329 (Costa, 2010, p. 17). 

Com a execução destes bairros sociais, o regime revelou uma compreensão para com 

a necessidade na “concepção da habitação social”. Veja-se, então, que na partição do 

Estado na concretização destes programas estava inerente a “colaboração técnica e 

financeira” às Câmaras (Costa, 2010, p. 18). 

Note-se, que o estilo deste tipo de arquitectura dos bairros sociais, conforme o autor  

João Pedro Costa, pretendia aproximar-se do “modelo inspirado na cidade-jardim 

britânica, com um máximo de dois pisos para a categoria mais elevada” (2010, p. 18). 

Esta configuração arquitectónica não se revelou transversal a todos os bairros do 

regime, pois, como no início deste subcapítulo foi referido, a arquitectura e as 

pretensões do Estado Novo, iam evoluindo. Assim sendo, para nos podermos 

debruçar sobre outros bairros do regime - como é o caso do Areeiro - é necessário 

referir um dos momentos de charneira para arquitectura portuguesa: Exposição do 

                                            
28 Étienne de Gröer (Varsóvia,1882— Paris, 1952) foi um arquitecto-urbanista e teve enorme influencia no 
desenho urbano da cidade de Lisboa nos anos 30 do séc.XX. Gröer foi também professor no Instituto de 
Urbanismo de Paris (na época com a designação de, Institut d’urbanisme de l’Université de Paris). Na 
década de 30 do séc XX veio para Portugal a convite de Duarte Pacheco, ao tempo presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa e pouco depois Ministro das Obras Públicas e Comunicaçõe, por forma .a 
desenvolver a área urbana da cidade de Lisboa. Em 1938 Étienne de Gröer muda-se para Lisboa, onde 
trabalha em parceria com João Guilherme Faria da Costa na elaboração de diversos planos de 
urbanização, entre os quais o Ante-Plano da Região de Sacavém a Vila Franca de Xira, Plano Geral de 
Urbanização e Expansão de Lisboa, e os planos de urbanização de Sintra, da Costa do Sol e de Almada.  
29 O Trata-se de um programa que visava combater a carência de habitação Lisboa, constituindo-se como 
a primeira grande intervenção do Estado nesta matéria, procurando evoluir no sentido da materialização 
do “Estado Corporativo”.  
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Mundo Português. Segundo o autor João Pedro Costa (2010, p. 19), foi através da 

Exposição do Mundo Português30, a par com o programa de obras públicas que 

surgem na arquitectura em Portugal as “construções tipo”. Estas construções 

tipificaram “a arquitectura portuguesa” ou caracterizavam o estilo “Português Suave” 

através de um “misto de nacionalismo e internacionalismo, à maneira do que se 

passava em Itália, Espanha e Alemanha” (Costa, 2010, p. 19). 

É então após a mostra de ideias e estilos arquitectónicos utilizados na Exposição do 

Mundo Português que surgem os traços característicos e formalistas na arquitectura 

dos novos bairros do regime. A arquitectura adquiriu uma expressão característica 

que, de acordo com José Manuel Fernandes (2003, p. 174), resulta “do 

desenvolvimento, [e] variedade e aplicação dos tipos formais próprios do Português 

Suave”.  

A ideia de representação à imagem do regime através do estilo nacionalista Português 

Suave estaria sempre presente na arquitectura, até nos modelos urbanos de maior 

escala, como é o caso do desenvolvimento da cidade de Lisboa. O Estado enquanto 

promotor, a par com os privados, teria a necessidade de enfatização da imagem de 

sucesso e poder, sugerindo então de uma forma bem patente na arquitectura a 

referência ao regime.  

Num domínio que já não seria completamente público, recorre-se a um dos principais 

planos urbanos associados ao regime do Estado Novo, o bairro do Areeiro. Surge, 

então, um dos exemplos de maior referência como é o caso da Praça do Areeiro, 

projectada pelo arquitecto Luís Cristino da Silva. Este caso em concreto, segundo o 

autor José Manuel Fernandes, deixa bem patente a ideia que Luís Cristino da Silva: 

 “recorda temas urbanos da contemporânea Berlim nazi ou da Espanha franquista (eixo 
simétrico e monumental de composição, galerias térreas com arcadas em pedra), em 
articulação com temas nacionais, como as coberturas em chapéu piramidal” (2003, p. 
174). 

                                            
30 A Exposição do Mundo Português (23 de Junho — 2 de Dezembro de 1940) foi uma exposição 
realizada em Lisboa em 1940. Teve o propósito de comemorar a data da Fundação do Estado 
Português (1140) e da Restauração da Independência (1640), mas, também (e esse seria o objetivo 
primordial), de celebrar o Estado Novo, então em fase de consolidação. 
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Ilustração 14 - Praça do Areeiro, composição original, Lisboa. (Passaporte, 194-). 

Outra das referências escolhidas pelo autor, seria o “conjunto da nova cidade 

universitária de Coimbra”, num estilo distinto, mais ao “modo fascio italiano”, reforçado 

pela “estatuária colossal enquadrada por edifícios públicos de fachada com sugestão a 

colunata classicizante, e com enorme pórtico sobre o eixo principal (que não foi 

construído), conforme revelam os esquissos de Cottinelli Telmo31, o seu orientador até 

1948. Uma escadaria monumental completaria o conjunto, ligando-o a uma área mais 

baixa da cidade.        

 

                                            
31 Cottinelli Telmo (13 de Novembro de 1987, Lisboa, Portugal, 18 de Setembro de 1948, Cascais, 
Portugal) Foi um arquitecto Português, escolhido pelo regime do Estado Novo para o cargo de arquitecto 
responsável pela Exposição do Mundo Portguês em 1940. Enquanto arquitecto nos anos 20 do séc.XX 
trabalhou para a companhia de caminhos de ferro no estatuto de arquitecto, onde teve a possibilidade de 
projectar alguns edifícios, nomeadamente, estações de passageiros.Nos anos 30, através do convite do 
ministro Duarte Pacheco, ingressa a comissão para construção de edifícios Prisionais para quem projecta 
alguns edifícios e é responsável por várias reabilitações.Em 1938 torna-se director da revista 
“Arquitectura” onde permanece no cargo até 1942.Em paralelo no ano de 1941, Cottinelli é eleito para o 
cargo de secretário do sindicato Nacional de Arquitectos e em 1944, torna-se presidente do mesmo 
sindicato.Em 1943, após o sucesso da Exposição do Mundo Português, fica responsável pelo plano de 
expansão dos edifícios da faculdade de Coimbra, onde também se destaca pela notariedade do projecto. 
Cottinelli Telmo era um homem multifacetado, destacando-se nas mais variadas áreas. Uma das maiores 
referências do seu trabalho em paralelo à arquitectura com maior destaque, foi sem dúvida o filme “A 
canção de Lisboa”. Duarante a sua juventude (1921-1929), foi responsável pela revista infantil ABCzinho, 
onde produz praticamente todo o conteúdo, desde bandas-desenhadas,ilustrações, textos. Também foi 
responsável pelo pavilhão de Honra de Portugal na Exposição Internacional, Rio de Janeiro, Brasil em 
1922. É em 1941 que Cottinelli Telmo recebe a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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Ilustração 15 – Escadaria Monumental da Cidade Universitária de Coimbra,  maquete do projecto de Cottinelli Telmo, 
(Rosmaninho,2006, p. 13) 
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4. A ARQUITECTURA DO ESTADO NOVO E OS SEU ARQUÉTIPOS FORMAIS  

O Estado Novo usou deliberadamente vários arquétipos formais da arquitectura 

tradicional portuguesa, por forma a associar de um modo conveniente, uma vez mais a 

arquitectura produzida nesta época às glórias do passado.  

Os avatares gloriosos das celebrações centenárias cobriam Lisboa de funções 
redentoras. Não bastava ter feito dela o palco privilegiado das comemorações e o lugar 
das mais espetaculares transformações urbanas, com direito a representarem o ao 
“poder realizador” do Estado Novo. Era preciso que ela colaborasse directa ou 
indirectamente na construção mítica da imagem de um Portugal imperial e, sobretudo, 
que comandasse uma restruturação política cultural à altura desses desígnios cuja 
consciência Salazar se empenhara incumbindo Duarte Pacheco de a traduzir sob a 
organicidade potente dos novos traçados. (Margarida Auciolli, 1991, p. 306)    

A ideologia assumida e a tentativa incessante de associar o regime ao passado 

através da arquitectura era muito mais do que uma pretensão, era uma exigência. 

Deste modo, os arquitectos Portugueses, ao conceberem um projecto, teriam de 

reproduzir obsessivamente alguns arquétipos que configuravam aquilo que o regime 

entendia como sendo uma referência. (Fernandes, 2003, p. 98) 

Para a finalidade de existir um padrão construtivo formal na arquitectura produzida 

pelos arquitectos associados ao Estado Novo, teria de existir um reconhecimento 

formal da arquitectura tradicional portuguesa. É assim possível compreender que uma 

das fontes mais usadas e erradamente mimetizada, foi um dos trabalhos do arquitecto 

Raul Lino(1879-1974)32, no qual realçava, através de um levantamento feito por ele, as 

diferentes arquitecturas produzidas nas mais diversas regiões do país, justificando as 

suas diferenças com base nas características inerentes ao lugar. Ou seja, desde 

materialidades distintas, a formalismos no desenho da arquitectura, encontravam-se 

bem esclarecidas e evidentes as distinções nesses levantamentos. Deste modo é 

                                            
32   Raul Lino (21 de Novembro 1879, 13 de Julho de 1974) Raul Lino desde cedo estudou fora de 
Portugal, tendo iniciado a sua formação em Inglaterra, na escola de St. James Romam Catholic School 
Buckinghamshire, e posteriormente na Alemanha na Handwerker und Kunstgewerbeschule Hanover. Tem 
contacto com arquitecturas e estilos completamente distintos da realidade Portuguesa, desde Inglaterra 
com o estilo Domestic Revival de John Ruskin(1819-1932) e com o estilo Arts and Crafts de William 
Morris(1834-1896). Já na Alemanha estabelece relação com Albrecth Haupt (1852-1932), professor em 
Hanover, e posteriormente trabalho no atelier de Haupt, que além do conhecimento técnico, também lhe 
passa informações sobre a arquitectura renascentista Portuguesa, uma vez que terá sido o tema da sua 
tese de doutoramento.Note-se que o arquitecto Raul Lino viajou também pelo Norte de África, servindo 
essa experiência como uma enorme influência para a arquitectura produzida por ele No entanto e 
posteriormente ao seu regressa a Portugal em 1898, projecta para a exposição universal de Paris em 
1900, o pavilhão de Portugal, revelando a “recolha de momentos históricos espaciais dos nossos edifícios 
marcantes”. (Manoel, 2019) Raul Lino, além de ser um autor multifacetado nas mais diversas áreas, 
nomeadamente na teoria sobre a arquitectura, na pintura, no design de objectos, senografia, ilustração, 
terá sido na sua área de formação, que efectivemente se destacou. Assim sendo, deixou um vasto leque 
de obras arquitectónicas de enorme destaque na arquitectura Portuguesa do final do sec. IXX e até 
meados do XX.  
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possível compreender e estabelecer uma relação inerente entre as propostas do 

arquitecto Raul Lino no seu trabalho de reconhecimento das diversas arquitecturas 

praticadas ao longo do país e a apropriação de arquétipos formais na arquitectura 

praticada no período do Estado Novo. No trabalho deste arquitecto é necessário e 

fundamental revelar os seguintes trabalhos de reconhecimento da arquitectura 

tradicional Portuguesa para uma melhor compreensão da génese da arquitectura 

produzida em Portugal no passado. Trabalhos como, “A Nossa Casa, apontamentos 

sobre o bom gôsto na construção das casas simples” (1918), “A Casa 

Portuguesa”(1929) ou “Casas Portuguesas” (1933). (Manoel, 2019) Relativamente ao 

levantamento arquitectónico feito pelo arquitecto Raul Lino no livro, Casas 

Portuguesas, alguns apontamentos sobre a arquitectura das casas simples o 

arquitecto Bernardo Manoel revela referindo: 

[...] aí sim muito fechado no sentido de Portugal, não como um catálogo, que foi como o 
tomaram, e apropriação que o Estado Novo faz depois com que o Português Suave, 
tem a ver com esse catalogar das coisas [...] mas não era a intenção de todo. (Manoel, 
2019, 11:00 min.). 

O arquitecto Bernardo Manoel também refere que a compilação de estudos sobre a 

arquitectura portuguesa feita pelo arquitecto Raul Lino, não era uma compilação de 

arquétipos de arquitectura que poderiam ser facilmente extrapolados para outras 

situações. 

[...]nunca foi intenção dele fazer um caderno de arquétipos, copiáveis, não há um 
modelo, há várias hipóteses de trabalho ali, que requeriam que um arquitecto 
trabalhasse sobre elas”. (Manoel, 2019, 12:20 min.). 

   
Ilustração 16 – Alguns dos trabalhos de Raul Lino, A nossa Casa, 1918; A casa portuguesa, 1929; Casa Portuguesa, 1933. (RTP, Rádio 
e Televisão de Portugal, 2019). 
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De acordo com o autor José Manuel Fernandes, existiam vários arquétipos que 

recorrentemente eram usados em diversos projectos de Arquitectura neste período 

específico, sendo um desses casos mais evidentes, o caso dos telhados das torres ou 

torreões com uma forma piramidal ou cónica, cobertos de telha e acabados com um 

beirado, “que tantos e tantos edifícios culminou, seja como remate de corpos 

torreados, seja como simples modo de cobertura geral” (Fernandes, 2003, p. 98).Esta 

referência é também corroborada pelo arquitecto Ricardo Zúquete acerca dos torreões 

da Praça do Areeiro, que representavam o arquétipo referido anteriormente: 

[…] torreões com telhados pontiagudos, iriam servir de modelo para os edificios 
públicos e privados que passaram a ser construidos, para dar resposta à velha 
aspiração de uma arquitectura nacional (Zúquete, 2002, p. 42). 

Outra das analogias que o regime propunha e que surgiu como uma constante foi o 

“remate superior do prisma” que funciona como “suporte de um elemento 

decorativo/simbólico” que, eventualmente ou muitas das vezes, seria a “esfera 

armilar”. Esta decoração revelava novamente a ideia de arquétipo procurada 

incessantemente pelo Estado, “recordando o Império. Outras das possibilidades, no 

entanto com menos relevância para essa memória histórica era o “cata-vento (para a 

aldeia)”. (Fernandes, 2003, p. 98)  
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Ilustração 17 – Identificação da esfera armilar, edificio do Palácio dos Correios, Lisboa. (Estúdio Mário Novais, 195-).  

 

De acordo com o autor José Manuel Fernandes, é também possível identificar nos 

edifícios do Estado Novo um dos elementos mais notáveis na intenção de transpor a 
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ideia de monumentalidade, as colunatas dos edifícios. Esta não era a única referência 

que este elemento estrutural/ornamental possuía, a sua caracterização formal 

agraciada com algum estatuto clássico aliada à ideia de verticalidade determinava a 

sua utilização. Estes edifícios que propunham a utilização de colunatas num sistema 

de repetição sugeriam a ideia de um espaço “forte, impositivo ou um abrigo sóbrio e 

eterno (por isso clássico”. Com esta forma quase impositiva de subjugação perante a 

arquitectura, era possível criar uma relação “indissociável dos Palácios de Justiça que 

foram erguidos neste tempo”, tal é, segundo José Manuel Fernandes, “o caso formal e 

monumentalmente mais marcante...o do Tribunal do Porto, onde a colunata, de uma 

austeridade sóbria quase violenta, ocupa toda a superfície da fachada” (Fernandes, 

2003, p. 102). 

 

 
Ilustração 18 - Palácio da Justiça, Porto. (Leite, 2011). 

Outro dos elementos característicos da procura de uma linguagem identitária da 

arquitectura produzia segundo os princípios do regime mais frequente na “décadas de 

1940 e 1950”, era o “portal barroquizante”, cujo objectivo era representar o “trabalho 

em pedra das entradas dos solares dos séc. XVII-XVIII”.  Esta “imagem de portal” 

configurava a entrada dos edifícios “pretensamente mais luxuosos”. Já relativamente à 

sua constituição, o autor José Manuel Fernandes refere: 

é no seu emolduramento desse vão que se exibem os elementos historicistas mais 
correntes: o fecho superior do suposto arco...com uma pedra assente na vertical; os 
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elementos laterais ao fecho, que podem ser duas aletas (convergentes e simétricas) 
com desenho encurvado em voluta; e as partes laterais, que envolvem o vão e 
decoram com relevos vários (baixos relevos temáticos, com motivos figurativos)” 
(Fernandes, 2003, p. 104). 
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estes pórticos em alguns edifícios de estado ou programas públicos”. Note-se 

especificamente o pórtico elaborado do caso do “Domus Justitae de Castelo Branco”.  
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4.1. A EXPOSIÇÃO DO MUNDO PORTUGUÊS  

A ideia de fazer uma comemoração do mundo Português terá surgido inicialmente com 

o propósito de fazer uma exposição, sobre duplo centenário da Fundação de Portugal 

(1140) e também sobre a data da Restauração (1640). Note-se que a vontade de aliar 

estas duas datas surge, inicialmente, através “do poeta-ministro de Portugal em 

Bruxelas, Alberto Oliveira” (Almeida, 2002, p. 97). Posteriormente, a ideia foi publicada 

no Diário do Noticias de 1929 num artigo de Agostinho de Campos. E nesse 

seguimento, é Salazar que através de uma Nota Oficiosa da Presidência do Conselho 

perspectivava no programa de comemorações, a Exposição do Mundo Português.  

 
Ilustração 21 - vista panoramica da Exposição do Mundo Português. (Estúdio Horácio Novais, 1940a). 

 
Deste modo, o regime aproveitou a ocasião do bicentenário para associar  ao legado 

histórico as suas virtudes.  Assim, esta relação intrínseca seria estabelecida na 

Exposição do Mundo Português, veja-se que o regime pretendia “fixar não apenas a 

evocação e rememoração dos seus oitocentos anos de existência, mas também uma 

nova ordenação da história que se proferia”. (Aucciaioli,1984, p. 18)  Desta forma, todo 

o processo de desenvolvimento desta ideia da exposição do bicentenário propunha, de 

certa forma, uma alusão aos feitos do Estado Novo, conforme é sugerido por António 

Ferro num artigo publicado no Diário de Notícias: 

[...] a Exposição do mundo Português coroou a empresa das comemorações do 
duplo centenário da Fundação e da Restauração da nacionalidade, em 1140 e 
1640. Ideia lançada em 1929 pelo embaixador Alberto de Oliveira que fora 
elemento do movimento “neogarrettiano” de fins de séc. XIX e transmitida por 
Agostinho de Campos, ela foi assumida, em Março de 1938, por Oliveira 
Salazar, através de uma Nota Oficiosa de Presidência do Conselho onde 
estabelecia com suficiente minúcia, o programa das comemorações: Salazar 
seria assim “o grande criador histórico e político do facto nacional. Um artigo de 
António Ferro no Diário de Notícias em Junho seguinte, proclamava em nome 
do Secretariado de Propaganda Nacional, que a empresa devia festejar “não 
apenas o Portugal de ontem, mas o de hoje (Aucciaiuoli, Tavares, 
Teixeira,1982, p. 55). 
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Ilustração 22 Exposição do Mundo Português. (Estudio Horácio Novais, 1940b). 

 
 

Assim, era cada vez mais evidente que a exposição, supostamente dedicada ao 

bicentenário, seria uma tentativa de colagem do regime aos sucessos do passado da 

Nação. De acordo com a autora Margarida Auciaiuoli, já a campanha de restauros do 

património cultural Português dirigida pelo Ministério das Obras Públicas, servia 

também como uma mostra das capacidades do regime, criando um estatuto de 

realizações, ““ao pretender dar ao mundo o vigoroso espectáculo duma vitalidade 

surpreendente e excepcional(3)”” (Aucciaiuoli,1991, p. 135).  

Veja-se que o autor João Pedro Costa também evidencia a necessidade do regime 

mostrar as suas realizações através da exposição:  

“Lisboa preparava então a Exposição do Mundo Português, a qual cumpria sobretudo o 
seu papel ideológico de propaganda das virtudes e do nacionalismo crescente, sendo a 
arquitectura o meio chamado para as exaltar. Balanço da nacionalidade, apoteose e 
auto-retrato do Regime”. (Costa, 2010, p. 18) 

Deste modo, o regime preparou escrupulosamente a exposição, por forma, a enaltecer 

aqueles que seriam considerados os maiores feitos da nação. 
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Outro dos propósitos desta comemoração seria a coincidência da data da exposição 

do Mundo Português com a data do “duplo centenário da Fundação e Restauração de 

Portugal”. (Aucciaiuoli,1991, p. 135). Assim, note-se que a exposição seria em suma 

uma densa comemoração histórica, como um “grande documentário de civilização” 

(Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,1982, p. 55), onde o as virtudes e execuções do regime 

seria o tema central escolhido. É de salientar que em paralelo à data da exposição 

decorria a Segunda Guerra mundial, o que determinou que “a iniciativa passou a 

celebrar a paz que o próprio regime assegurava”. (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,,1982, 

p. 55)  

Em Abril de 1938, foram nomeadas algumas comissões de acompanhamento e 

desenvolvimento da exposição, nomeadamente uma comissão Nacional, uma 

comissão executiva e uma comissão especial executiva. Esta comissões seriam 

compostas por várias figuras associadas ao regime;  

[...] foi nomeada a comissão nacional, presidida pelo embaixador Alberto 
Oliveira...secretariada por António Ferro, comissão executiva presidida por Júlio Dantas 
tendo como secretário geral Ferro...a comissão especial dirigida por Augusto de Castro 
e com Cottinelli Telmo como arquitecto-chefe; o olisipógrafo G. Matos Sequeira, 
encarregava-se da coordenação histórica, o cineasta e encenador Leitão de Barros dos 
serviços externos e Gomes de Amorim do ajardinamento dos espaços em que o vasto 
espetáculo seria montado (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,,1982, p. 55). 

 
Ilustração 23 - Exposição do Mundo Português. (Estudio Horácio Novais, 1940c). 
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Entenda-se que o propósito desta exposição requereu uma enorme logística e o 

regime preparou meticulosamente tudo o que fosse necessário para incumbir a 

exposição de demonstrar a sua magnitude e poder, sempre associados ao legado 

histórico da Nação. 

A exposição do mundo Português veio a caracterizar-se por se ter tornado num evento 

de enorme complexidade, o que permitiu a uma classe de artistas portugueses, alguns 

afectos ao regime, das mais diversas áreas, produzirem trabalho para integrar a 

exposição.  António Ferro aproveitou o conhecimento e a criatividade de alguns 

artistas para enriquecer todo o trabalho que fosse necessário, tendo sido formada“uma 

notável equipa de decoradores modernos”33., composta por: “F. Kradolfer(1903-1968), 

Bernardo Marques(1898-1962), Tomás de Melo-Tom(1906-1990), Carlos 

Botelho(1899-1982), José Rocha(1907-1982), Emmerico Nunes(1888-1968), Paulo 

Ferreira(1911-1999)”. (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,1982, p. 55)  

A arquitectura da Exposição seria assegurada por um grupo de arquitectos de 

passado modernista, dirigidos por Cottinelli Telmo, responsável pela distribuição dos 

trabalhos dos pavilhões a edificar, em Janeiro de 1939. (Aucciaiuoli, Tavares, 

Teixeira,1982, p. 55) 

Note-se que a Exposição do Mundo Português ocupava uma área de grande 

dimensão, “560 mil metros quadrados de área aberta sobre o Tejo”, que, só por si, 

enfatiza a escala monumental do regime do Estado Novo, regime este que envidou 

todos os esforços para organizar esta exposição sem precedentes. Assim, e 

compreendendo a distribuição dos pavilhões para a exposição, era evidente a carga 

histórica pretendida para este evento, tendo como “pano de fundo os Jerónimos” 

(Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,1982, p. 56). Note-se que de ambos os lados dos 

Jerónimos existiram dois grandes pavilhões, o “de Honra e de Lisboa”, com 

praticamente 150 metros de comprimento, projectado por Cristino da Silva e o dos 

“Portugueses no Mundo” projectado por Cottinelli Telmo. Aos arquitectos Pardal 

Monteiro e Carlos Ramos foram atribuídos o pavilhão dos Descobrimentos e o 

pavilhão da Colonização; aos arquitectos Veloso Reis e João Simões, o pavilhão da 

Vida Popular; o arquitecto Jorge Segurado ficou com o programa dos treze núcleos 

das Aldeias Portuguesas no Centro Regional, onde Raul Lino com o Pavilhão do 

Brasil34. Os pavilhões determinantemente históricos da Fundação, da Formação e da 

                                            
33 Expressão ultilizada pelos autores Margarida Aucciaiuoli, Cristina de Azevedo Tavares e José Teixeira 
na obra “Os quarenta anos da Arte Portuguesa” (1982, pag. 55). 
34 O arquitecto Raul Lino retirou-se da exposição do Mundo Português mais tarde por discordância do 
programa. 
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Conquista e da Independência ficaram atribuídos a Rodrigues Lima. No total seriam 17 

arquitectos e 15 engenheiros a trabalhar em todo o conjunto. (Aucciaiuoli, Tavares, 

Teixeira, 1982, p. 56) 

 
Ilustração 24 Exposição do Mundo Português. (Novais,1939?). 

 
 
Torna-se evidente que para além da arquitectura que fundamentalmente consolidava a 

imagem pretendida pelo estado, também a estatuária e a pintura35, compunham toda a 

cenográfica pretendida pelo regime para enaltecer as suas concretizações. 

(Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira, 1982, p. 56) 

Deste modo, a configuração da exposição do Mundo Português seria sempre 

acompanhada de referências à história Portuguesa: 

A entrada principal localizava-se na Praça Afonso de Albuquerque, com o seu 
monumento neo-manuelino e logo se passava à secção histórica, para o lado do rio, 
uma vez transposta linha férrea por uma passarela monumentalmente aproveitada. Na 
outra ponta do terreno, ficava a secção etnográfica, mais acima, um parque de 
atrações fazendo “pendant” à secção colonial (dirigida por Henrique Galvão), enquanto 
de um lado oriental, um bairro comercial se articulava com a parte histórica. De fronte, 

                                            
35 Para uma abordagem mais criteriosa sobre esta temática que aborda assuntos sobre a composição da 
Exposição do Mundo Português, como o caso de pintura e de estatuária, é recomendável a leitura do livro 
“Os 40 anos na Arte Portuguesa, 1982,  
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o Tejo com as suas docas e espelhos de água (onde se erguia um restaurante), era 
uma presença pontuada por uma nau, “Portugal” reconstituída [...] e pelo monumento-
padrão dos Descobrimentos, desenhado Cottinelli com estatuária de Leopoldo de 
Almeida (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,1982, p. 55). 

 

 
Ilustração 25 Referência ao propósito do 
padrão dos descobrimentos. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 
Ilustração 26 Identificação dos responsáveis pela construção do padrão dos 
descobrimentos, (Ilustração nossa, 2019). 

     
Note-se que o padrão dos descobrimentos constituía uma alusão à saída dos 

Portugueses em busca de novos territórios, glorificando assim todas as conquistas 

Portuguesas nos descobrimentos após o sec. XV. Deste modo, aquele que seria um 

monumento éfemero, o padrão dos descobrimentos, cuja durabilidade expectável 

resumir-se-ia ao período da exposição, após a morte do Arquitecto Cottinelli Telmo, 

seria mandado erguer uma vez mais, através da composição e escolha de materiais 

perenes, betão armado e pedra Lioz. (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira,1982, p. 56). 
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Ilustração 27 - Verticalidade da fachada tardoz do Padrão dos Descobriementos. (Ilustração nossa, 2019). 



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

Gonçalo Coragem Bação Leal   73 

 
Ilustração 28 - Alçado lateral do Padrão dos Descobrimentos. (Ilustração nossa, 2019). 

 
 

4.2. CRISTINO DA SILVA  

Luis Ribeiro Carvalhosa Cristino da Silva nasce a 21 de Maio 1896 em Lisboa e é 

oriundo de uma familia com vastas relações artísticas. Com efeito, tal como o seu avô, 

que foi um pintor romântico do séc. XIX, também o seu pai foi pintor e integrou o 

“Grupo de Leão” do qual fizeram parte Columbano Bordal Pinheiro (1857-1929) e 

Rafael Bordal Pinheiro (1846-1905), João Vaz (1859-1931), António da Silva Porto 

(1850-1893), António Ramalho (1859-1916), José Malhôa (1855-1933), José Moura 

Girão (1840-1916) e Rodrigues Vieira (1856-1898). Deste modo, de acordo com o 

autor João Rodolfo (2002, p. 32), Cristino da Silva seria influenciado pela convivência 

com os artistas acima mencionados. Veja-se que Columbano Bordalo Pinheiro foi 

professor nas Escola de Belas Artes de Lisboa de 1901 a 1924, onde Cristino da Silva 

viria a estudar mais tarde.  
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Instrução Pública como auxiliar na Repartição de Construções Escolares e concorre a 

uma bolsa de estudo. Note-se que ao concorrer para uma bolsa de estudo, enquanto 

“Pensionista de Arte na Classe de Arquitectura”, tem a oportunidade de ir estagiar para 

Paris e Roma. (Rodolfo, 2002, p. 42) 

É então que o arquitecto Cristino da Silva vai para Paris e inscreve-se como estagiário 

no atelier de Victor Laloux37 (1850-1937), onde permaneceu nesta condição de 1920 a 

1923. Aqui produziu vários projectos, sob o olhar atento de Laloux, tornando-se 

respeitado e admirado pelos colegas, conforme o próprio Cristino da Silva refere, anos 

mais tarde, acerca da sua experiência no referido atelier em Paris: “(…) comecei a ser 

estimado, a ser disputados pelos outros para os auxiliar” (Rodolfo, apud, Cristino da 

Silva, 2002, p. 48).  

Em simultâneo neste período surgem outros movimentos de vanguarda, como é 

exemplo na Holanda, o De Stijl38 (1917-1931), na Alemanha a Bauhaus39 (1919-1932) 

e na Rússia o construtivismo40 (1918-1932). Estes novos movimentos artísticos 

influenciaram, determinantemente, a arquitectura através da implementação de novos 

materiais construtivos. Veja-se que a implementação do betão armado na construção 

despoletou novas formas e estilos nunca antes experimentados por limitações 

estruturais. Curiosamente, o próprio Cristino da Silva realçou a importância deste novo 

material para a introdução da arquitectura Moderna: “[a]pareceu apenas por isto: por 

causa dos materiais” (Rodolfo, apud, Cristino, pag 49) e, mais tarde, associa o sistema 

construtivo do betão armado a esta linguagem arquitectónica: 

“Repare na fachada, para a época, comparada com a chamada “salada”: aqui há 
pureza de linhas. Mais sobriedade, mais simplicidade na forma estrutural. Já começa a 
ter um aspecto functional (Rodolfo, apud, Cristino da Silva, p. 49). 

                                            
37 Victor Laloux em conjunto com Charles Lemaresquier dirigiam um dos ateliers oficiais da École des 
Beaux-Arts de Paris. Arquitecto eclético, foi professor de Ventura Terra e de Marques da Silva e integra 
nas suas obras de características neoclássicas, elementos estruturais modernos. De entre estas, 
destacam-se as Câmaras Municipais (Hôtels de Ville) de Tours (1895-1903) e de Roubaix (1905-1908) e 
sobretudo, a Gare de Orsay (1897-1900) (Rodolfo, 2002, pag.43) 
38 De Stijl é um “estilo” holandês do inicio do séc. XX que se desenvolveu através de um grupo de artistas 
que experimentavam formas gemétricas abstractas como forma de representação. Este grupo era 
composto por pintores, arquitectos e designers. Fazem parte deste grupo alguns artistas de destaque, 
como é o caso do pintor Piet Mondrian(1872-1944). 
39 A Bauhaus foi uma escola Alemã de arte. É sem dúvida uma das maiores referências de 
desenvolvimento artistico no inicio do séc.XX nas mais diversas áreas, como o caso da arquitectura, 
Teatro, pintura. Relativamente à arquitectura, os nomes associados a esta escola são de grande 
relevância para a caracterização da arquitectura como hoje a conhecemos. Nesta relação enfatizo nomes 
como Walter Gropius, Mies Van Der Rohe, Marcel Breuer. Na pintura são também figuras como Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Johannes Itten ou Oskar Schlemmer que compõem a riqueza atribuida à Bauhaus. 
40 O construtivismo russo foi um movimento artistico de vanguarda na Rússia também no inicio do séc.XX 
que a par com principios politicos influenciam os principios na pintura e na arquitectura da epóca. Kazimir 
Malevich foi uma figura de destaque neste movimento construtivista     
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Este facto torna-se digno de nota, pois é também nesta altura que o arquitecto começa 

a demonstrar a transformação na sua arquitectura em busca da modernidade - “[o]ra 

isto tudo deu ocasião a que eu ganhasse o desejo de fazer arte moderna” (Rodolfo, 

apud, Cristino, p. 49). 

Tal como a introdução do betão armado, a viagem de 1922 foi de extrema importância 

para a influência na arquitectura de Cristino da Silva. Nesta viagem o arquitecto vai até 

à Bélgica e Alemanha, onde tem contacto com novas expressões da arquitectura. No 

ano seguinte termina o seu estágio da E.N.B.A. em Paris e decide aproveitar os 

últimos meses de bolsa de estudo em Roma. Já em Itália, ingressa na escola selectiva 

Villa Médicis, onde teve contacto com a arquitectura clássica devido a um vasto 

programa histórico de enorme complexidade, que envolveria também em paralelo, 

estudos de outras áreas (Rodolfo, 2002, p. 52). 

Em 1924, Cristino da Silva regressa a Portugal e de imediato expõe na S.N.B.A alguns 

trabalhos realizados em Paris, evento colocado em destaque pela revista Arquitectura 

Portuguesa, em Janeiro de 1925. (Rodolfo, 2002, p. 68) 

Em Portugal inicia as suas primeiras experiências de trabalho em colaboração com o 

arquitecto Tertuliano Lacerda Marques e o arquitecto Carlos Ramos, e juntos 

constituíram a “equipa para realização de obras nacionais modernizadas” (Rodolfo, 

2002, p. 68) chegando a realizar alguns trabalhos em conjunto. Cristino da Silva 

continou a produzir os seus projectos de arquitectura, muitos deles com uma 

linguagem tradicional, começando progressivamente a procurar uma linha 

assumidamente moderna. 
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Ilustração 30 - Luis Cristino da Silva.(Novais, 1946).  

Já em 1925, Luís Cristino da Silva inicia o projecto do Capitólio, projecto esse com um 

papel determinante na arquitectura da época, tendo em conta ser considerado o 

primeiro exemplo de arquitectura moderna em Portugal. Não sendo evidente uma 

aproximação formal a outros estilos arquitectonicos, pode-se assumir, que se trata de 

um projecto modernista, considerando a cobertura plana, a superficie lisa e sem 

decoração ou ornamentos, na fachada principal a superfície envidraçada e todos os 

detalhes que sóbrios que determinatavam a imagem do edificio (Rodolfo, 2002, p. 74). 

Cristino da Silva produz mais projectos vanguardistas de cariz programático diferentes, 

considerando desde edifícios de habitação a edifícios para serviços. Veja-se que na 

sua arquitectura existe uma constante procura de um estilo moderno, tendência bem 

patente nos seguintes projectos dos anos 20-30: Capitólio em Lisboa, Liceu Nacional 
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Fialho de Almeida, em Beja, o prédio de habitação da rua Alexandre Braga, a moradia 

Bélard da Fonseca, em Lisboa, e outras moradias e prédios de rendimento, que 

evidenciam uma linguagem igualmente modernista. 41 

Não obstante a relevância destes edifícios, é possível assumir que uma das obras de 

maior destaque do arquitecto Cristino da Silva terá sido o bairro do Areeiro. 

4.2.1. PRAÇA DO AREEIRO 

O Bairro do Areeiro ou, mais concretamente, a Praça do Areeiro é considerada uma 

das mais importantes referências da arquitectura do Estado Novo e paralelamente 

uma das maiores referências da obra42 do arquitecto Cristino da Silva.  

 
Ilustração 31 - Fotografia panorâmica da Praça do Areeiro. (Ilustração nossa, 2019). 

 
A construção do Bairro do Areeiro remete para um período áureo do Estado Novo 

(1938-1948), afirmando-se através da imposição da linguagem e da escala 

monumental deste bairro.  

Praça do Areeiro é a praça da nova Lisboa realizada ao longo dos anos 40, graças à 
acção dinamizadora de Duarte Pacheco que encontrou na tendência monumentalista 
de Cristino da Silva, professor da ESBA de Lisboa, o seu apropriado arquitecto 
(Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira, 1982, p. 134).  

 

                                            
41 Esta informação pode ser encontrada da página 75 à 96 do Livro Luís Cristino da Silva e a arquitectura 
moderna em Portugal, João de Sousa Rodolfo, Publicações Dom Quixote. 
42 Para uma ideia mais alargada das obras arquitectónicas de Cristino da Silva, consultar o livro “Luís 
Cristino da Silva e a arquitectura moderna em Portugal, João de Sousa Rodolfo, Publicações Dom 
Quixote” 
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Ilustração 32 - Fotografia aérea do bairro do Areeiro. (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira, 1982, p. 134)  

 
Veja-se que a arquitectura produzida por Cristino da Silva insere-se na estruturação do 

estilo Português Suave, sendo o bairro do Areeiro um caso “historicista-monumental” 

(Fernandes,2003, p. 70); em que é evidente a necessidade de utilização de uma 

escala monumental na arquitectura por forma a enfatizar as suas intenções de 

monumentalidade na imagem da cidade, imagem esta que corroborava os ideais do 

regime.  

Note-se que, segundo o autor João Rodolfo, Cristino da Silva é apologista da 

construção do desenho urbano assente na monumentalidade da arquitectura de raíz 

clássica, para ir ao encontro de todos os valores figurativos que o Estado Novo 

pretendia transmitir através da arquitectura: 

A solução proposta baseava-se numa “composição que dignificasse o local” e que 
levava a “adoptar um partido arquitectónico monumental, baseado na repetição 
ordenada de elementos de espírito clássico (Rodolfo, apud Cristino da Silva, 2002, p. 
118) 

Desta forma, a metodologia aplicada na construção do bairro do Arreeiro resulta da 

associação das novas técnicas construtivas, nomeadamente a utilização de betão 

armado, às pretensões de imagem arquitectónica do Estado Novo, de Duarte 
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Pacheco, e às intenções formais de Cristino da Silva. Esta necessidade de imposição 

da vontade de uma imagem de regime na arquitectura, faz com que o período pós 

exposição do Mundo Português tenha sido decisivo para demonstrar e representar os 

supostos valores portugueses. Face ao condicionamento do regime em relação aos 

arquitectos, é possível compreender a preterição da arquitectura moderna, em 

detrimento da procura deste estilo nacionalista. (Zúquete, 2000, p. 42) Note-se, 

também, a inflexibilidade ou autoritarismo do regime quanto à caracterização formal da 

arquitectura, tal como, a propósito do plano do Areeiro, é referido pelo arquitecto João 

Rodolfo:  

Na sua génese está a vontade férrea e a determinação de Duarte Pacheco sendo o 
Areeiro, antes de tudo, um projecto seu. Não sabemos até que ponto a sua acção 
directa se reflectiu na solução final, mas a evolução do projecto, com hesitações de 
linguagem e soluções alternativas submetidas à apreciação camarária, denota uma 
adaptação progressive de Cristino a um referencial formal a que já não estava 
habituado (Rodolfo, 2002, p. 115). 

Inicialmente, terá sido Groer, sob a supervisão de Duarte Pacheco, a desenhar o 

traçado desta zona da cidade de Lisboa, iniciado no ano em que começa a estudar o 

plano de conjunto da cidade. Simultaneamente, António de Oliveira Salazar anuncia 

aos arquitectos e aos urbanistas que iriam ter mais trabalho no desenvolvimento 

urbano da cidade (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira, 1982, p. 134). 

Efectivamente, para além de composição urbana ou de solução arquitectónica para o 

regime do Estado Novo, a Praça do Areeiro teve um valor indissociável ao império 

Colonial. Veja-se então, a seguinte frase: “A capital do Império, dependente das 

fortunas coloniais (e então também da guerra), forjava-se ali – e a Praça do Areeiro é 

o seu legítimo coração” (Aucciaiuoli, Tavares, Teixeira, 1982, p. 134). 

Para um melhor entendimento desta ambição de uma escala monumental e de um 

estilo clássico caracterizado pela proposta do plano urbano do Areeiro, é necessário 

compreender a localização da Praça, que serviria também como uma entrada de 

Lisboa para quem vinha de norte. (Rodolfo, 2002, p. 118) 
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Ilustração 33 - Fotografia de edifícios norte da Praça do Areeiro. (Ilustração nossa, 2019). 

Quanto à presumível mimetização de um estilo classicizante na arquitectura do Estado 

Novo, mais concretamente no modelo da Praça do Areeiro, é de salientar a referência 

que o arquitecto Ricardo Zúquete sugere sobre essa aproximação: “Como dizia 

Teotónio Pereira, definindo o novo “estilo”, a utilização de pilastras e molduras em 

pedra, decalcadas da arquitectura senhorial do séc. XVII” (Zúquete,2000, p. 42), torna 

bem evidente a necessidade do regime a par com o arquitecto, de estabelecer uma 

relação com a arquitectura clássica produzida no passado. 

Quanto à sua concretização e composição (Praça do Areeiro), é de salientar que, na 

altura, a zona de Lisboa a necessitar de maior cuidado e intervenção pelo regime era 

precisamente a zona do Areeiro, uma vez que assumia a sul a ligação à Avenida 

Almirante Reis, umas das principais artérias de Lisboa que, à data, antes da 

concretização da Praça do Areeiro, ligava a zona do centro histórico à Alameda D. 

Afonso Henriques. Esta grande alameda, culminava, num dos seus topos, com a 

imponência do Instituto Superior Técnico e, no outro, com uma fonte colossal. 

(Rodolfo, 2002, p. 120) 
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Ilustração 34 - Fotogradia de edifios sul da Praça do Areeiro, ligação à Av. Almirante Reis. (Ilustração nossa, 2019). 

 
A norte, a Praça do Areeiro teria uma avenida que ligava ao Aeroporto de Lisboa, esta 

avenida seria composta por moradias de luxo, actualmente a Avenida Almirante Gago 

Coutinho. 

 
Ilustração 35 - Av. Almirante Gago Coutinho. (Ilustração nossa, 2019). 

 
A poente ter-se-á definido um plano urbano que considerava a ligação da Praça do 

Areeiro (actual Avenida João XXI) até ao Campo Pequeno, ainda nessa ligação, seria 

considerada a execução do troço da Av. Roma, que contava para norte, a ligação a 

Alvalade.  
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Ilustração 36 - Avenida João XXI. (Ilustração nossa, 2019). 

 
A nascente da praça não existiu grande preocupação, assumindo-se que algum dia 

seriam criadas condições para a ligação dessa parte da cidade ao rio, especificamente 

na zona de Xabregas.(Rodolfo, 2002, p. 117). Ainda hoje é possível verificar o 

desfasamento entre o modelo arquitectónico original da Praça do Areeiro e a realidade 

arquitectónica completamente distintinta, imediatamente após os edifícios de Cristino 

da Silva.  
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Ilustração 37 - Ligação da Praça do Areeiro ao bairro das Olaias. (Ilustração nossa, 2019). 

 
A forma da Praça do Areeiro também seria concretizada com um simbolismo 

determinado pelo regime, mais concretamente da autoria da Repartição de 

Urbanização da Câmara Municipal, e seria um “escudo”43, que também, de acordo 

com João Rodolfo, seria “uma forma mais utilizada na propaganda oficial como 

símbolo da Nação”. (Rodolfo, 2002, p. 117). 

 

                                            
43 Expressão usada pelo arquitecto João Rodolfo na sua obra. 
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Ilustração 38 Praça do Areeiro, planta em forma de “escudo”. (Rodolfo, 2002, p. 116). 

 
É ainda de realçar não só a composição formal da praça, mas também algumas das 

tentativas falhadas de construção de um monumento em plena Praça do Areeiro, 

precisamente no centro do escudo. A primeira proposta, disputava a verticalidade com 

a torre mais alta da praça que se desenvolve a norte. A segunda proposta, mais 
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adaptada à escala da praça, desenvolvia-se sobre o eixo longitudinal, garantindo a 

hierarquia do conjunto urbano (Rodolfo, 2002, p. 118). 

Quanto ao desenho arquitectónico dos edifícios, poder-se-á verificar que existe uma 

repetição de um módulo em torno da praça, onde apenas se destacam três edifícios 

através da altura, destacando dois edifícios que demarcam a entrada na Avenida 

Almirante Reis e um edifício no topo norte que permite o remate da Praça do Areeiro. 

Entenda-se que a pretensão de Duarte Pacheco para este conjunto urbano seria única 

e exclusivamente para habitação, só após a sua morte em 1943, é que se previu a 

introdução de comércio, logicamente, ao nível do piso térreo. O conjunto edificado era 

composto por rés-do-chão e cinco andares, em que o primeiro andar teria um pé 

direito mais alto relativamente aos restantes e janelas de sacada. No caso específico 

dos edifícios que teriam torreões, a sua composição era destacada por um 6º andar 

acima da cornija com janelas de sacada e um sétimo andar em mansarda, tendo um 

telhado enquanto remate, que seria como referido no capítulo de arquétipos da 

arquitectura do Estado Novo, piramidal elevado com um cata-vento. A composição 

formal deste  telhado pode ser interpretada como uma alusão à arquitectura tradicional 

portuguesa, catalogada pelo arquitecto Raul Lino, com base na afirmação do 

arquitecto João Rodolfo: 

O valor expressivo que o telhado adquire constitui a única marca do conceito da “casa 
portuguesa” de Raul Lino, que permanece na composição final, após o abandono de 
outros elementos, como é o caso das primeiras chaminés. (Rodolfo, 2002, p. 125) 

Para destacar estes torreões, Cristino da Silva fê-los avançar quatro metros e meio em 

relação ao plano marginal da Avenida Almirante Reis. No entanto, o edifício de 

destaque na Praça, que implicou uma solução arquitectónica de maior complexidade, 

foi o edifício a Norte, o qual além de constituir o remate da Avenida Almirante Reis, 

traduz a monumentalidade dessa avenida. (Rodolfo, 2002, p. 119). 
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Ilustração 39 - Composição formal dos edificios da Praça do 
Areeiro. (Ilustração nossa, 2019). 

 

 
Ilustração 40 - Composição formal dos edificios da Praça do 
Areeiro. (Ilustração nossa, 2019). 

 
 
Este edifício seria composto por dois volumes laterais mais baixos com um volume 

central que se destacaria. O volume principal teria nove pisos, seguindo-se mais dois 

pisos de planta mais pequena, unidos por três arcos e um último andar rematado por 

um telhado em pirâmide e um canta-vento. Note-se que este edifício seria a peça 

central da Praça do Areeiro, cuja cércea se destacava de todo o conjunto urbano 

envolvente. É de salientar também que a delimitação da altura do edifício foi imposta 

pela proximidade do aeroporto (Rodolfo, 2002, p. 121). Sobre este assunto, o autor 

José Augusto também refere o seguinte: 

Repare-se nesta teoria de formas perfiladas, nas suas torres à entrada, no torreão do 
fundo que só infelizmente a civilização que o aeroporto representa, por mor da enfiada 
dos voos, impediu que tivesse, mais condigna grandeza (França,1982, p. 152). 

Acerca do edifício, o arquitecto Luís Cristino da Silva define-o deste modo: “[...] um 

grande prédio de rendimento, cuja cércea dominará em absoluto toda a composição”. 

(Rodolfo, apud Cristino da Silva, 2002, p. 119) Também de acordo com o arquitecto 

João Rodolfo, Cristino da Silva justificava a construção deste edifício de escala 

monumental, pela proximidade à Alameda D. Afonso Henriques e à sua fonte 

monumental do Instituto Superior Ténico e da Casa da Moeda. Refere ainda o mesmo 
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autor que a ideia subjacente à criação deste projecto seria a de Cristino da Silva, de 

certa forma, rivalizar com a arquitectura praticada pelos colegas da mesma geração, 

ou até talvez “suplantar Pardal Monteiro, Jorge Segurado, e os irmãos Rebello de 

Andrade”. (Rodolfo, 2002, p. 121) 

 
Ilustração 41 -Verticalidade do edificio Norte Areeiro. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 

 
Ilustração 42 -Verticalidade do edificio Norte Areeiro. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 
Note-se que quanto à caracterização formal das fachadas, poder-se-à dizer que são 

na sua composição clássicas, multiplicando incessantemente um módulo que permite 

estabelecer um carácter formal unitário ou de unidade. Do ponto de vista da 

materialidade, todos os edifícios tinham um embasamento em pedra aparelhada com 

alhetas horizontais. As janelas de sacada correspondentes ao primeiro andar 

relacionavam-se através das cantarias com o segundo andar, e todas as janelas 

seriam “guarnecidas por largas cantarias molduradas trabalhadas à escôda”, à 

excepção do andar ático, que era guarnecido por “amplas cornijas com beirados” 

(Rodolfo, 2002, p. 123). 
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Ilustração 43 - Materialidade e composição formal. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 

 
Ilustração 44 - Materialidade e composição formal. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 
As restantes fachadas da Praça seriam mais simples, mantendo sempre o rigor do 

módulo replicado, exceptuando a fachada posterior da torre que era visível através da 

avenida do Aeroporto e que por isso mereceu maior detalhe. De notar, ainda, as cores 

utilizadas nesta composição: o rosa no exterior dos edifícios, o lioz (branco) nos 

embasamentos do piso térreo e cantarias, a corte de tijolo das telhas nas coberturas e 

o verde nas persianas e aros (Rodolfo, 2002, p. 123). 
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Ilustração 45 - Materialidade e composição formal. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 

 
Ilustração 46 -Materialidade e composição formal. (Ilustração 
nossa, 2019). 

 
Sobre o modelo da Praça do Areeiro, José Augusto França afirma que:  

[...] teve a arquitectura que necessariamente teve, e também a gente apropriada que 
garantia o crédito do seu estilo imperial, traçado num gosto antigo e severo, e cor de 
rosa [...] E estilo com ele acertado antimoderno, anti-racional, antidemocrático, para 
que o monumental se imprimisse bem no espírito desejado e necessário, em pátria, 
família e ordem”(França,1982, p. 151) 

Percebe-se, deste modo, que o referido autor considera que o arquitecto Cristino da 

Silva, à semelhança do trabalho da responsabilidade de outros arquitectos ao serviço 

de regimes totalitários, desenvolveu na Praça do Areeiro um projeto de escala 

monumental que deliberadamente promove um conjunto de valores associados ao 

regime político de então.  
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5. POSFÁCIO 

A presente dissertação teve como objectivo compreender, formalmente, o uso 

recorrente da escala monumental enquanto elemento chave na composição da 

arquitectura de poder e fé. Desta forma, para um melhor entendimento do que é a 

escala no ponto de vista formal, foi peremptório compreender, efectivamente, a noção 

de proporção e o sentido da relação do Homem no espaço arquitectónico. Assim, e 

compreendendo a influência e o impacto que a arquitectura tem no comportamento do 

Homem, foi possível estabelecer uma relação de inerência entre o poder e a 

arquitectura, e consequentemente, apreender a evidência formal da pretensão de uma 

escala monumental nos edíficios de fé e nos edifícios de cariz politico ao longo dos 

séculos. Desta maneira, e como resultado do estudo introdutório da presente 

dissertação, realçou-se ainda a evidente relação da arquitectura com o poder, e 

consequentemente como forma de realçar a intenção do Homem  

Esta fórmula arquitectónica acente no uso de uma escala monumental, permitiu que os 

regimes engrandecessem a sua imagem e paralelamente de forma subtíl subjogassem 

massas, em prol dos ideáis de regime. Assim, foi essencial abordar os principais 

regimes totalitários do início do século XX na Europa, enquanto estudo introdutório e 

contextual do poder associado à arquitectura, e consequentemente à escala. A par 

com alguns acontecimentos dignos de nota pela Europa, tais como o Congresso em 

Nuremberga de Hitler em 1938, destacou-se o caso português, com a Exposição do 

Mundo Português de 1940.    

No terceiro capítulo da presente dissertação, introduziu-se o exemplo português, que 

tal como os anteriores regimes abordados, denotava uma arquitectura intrinsecamente 

relacionada com o poder politico. Assim, foi perceptível que os edifícios do Estado 

Novo representavam a vontade de construir uma imponência suportada por uma 

escala monumental, e ainda também, em alguns casos, de mimetizar a arquitectura 

tradicional portuguesa do passado, por forma a garantir um estilo identitário gerado por 

uma vontade. 

 O quarto capítulo ilustra as noções anteriormente abordadas da relação de escala 

monumental como forma de construção da imagem do Estado Novo, salientado o 

exemplo arquitectónico urbano da Praça do Areeiro, do arquitecto Luis Cristino da 

Silva. Este exemplo denotou a utilização de arquétipos formais da arquitectura 

tradicional Portuguesa, na construção de uma símbolo que serviu o estilo Portugês 

Suave. 
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Veja-se que no caso arquitectónico Português, foi evidente essa necessidade de 

construção de uma imagem de referência na arquitectura do regime do Estado Novo, 

salientando-se inúmeros exemplos de edíficios representativos. 

O caso do arquitecto Cristino da Silva é um exemplo claro da associação do Estado ao 

desenho da arquitectura, considerando a influência e a preponderância do trabalho do 

engenheiro Duarte Pacheco na realização da Praça do Areeiro.  

A arquitectura produzida no pós exposição do mundo Português de 1940, é a que 

mais evidência a estreita relação entre o Estado e os arquitectos. Entre arquétipos 

formais e simbologias formais associadas a feitos históricos, a arquitectura desta 

época é bem representativa do método de propaganda através de formalismos 

arquitectónicos.     

A arquitectura é revelada e construída entre outros elementos pela Escala, no entanto, 

trata-se de um termo ou assunto tão vasto que é praticamente impossível retratar esta 

noção e assumir apenas um significado para a palavra.(Boudon, 2008, p. 94) A presente 

dissertação, por um motivo extremamente objectivo, tenta abordar apenas uma das 

muitas utilizações do terma “Escala” num sentido de condição.  

  



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

Gonçalo Coragem Bação Leal   93 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Pedro Vieira de Almdeida (2002) – A Arquitectura do Estado Novo, uma 

leitura crítica. Lisboa : Livros horizonte. ISBN- 972-24-1219-1. 

AUCCIAIUOLI, Margarida (1991) – Os anos 40 em Portugal, o país, o regime e as 

artes, “restauração” e “celebração”. Lisboa : U.N.L  

AUCCIAIUOLI, Margarida ; TAVARES, Cristina ; TEIXEIRA, José (1982) – Os 40 anos 

na arte portuguesa. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian 

BENEVOLO, Leonardo (2007) – Introdução à arquitectura. [S.l.]  : Arte e 

Comunicação. ISBN- 978-972-44-1399-0. 

BOUDON, Philippe (2003) – Sur l`espace architectural. Marseille : Éditions 

Parenthèses. ISBN- 2-86364-621-4. 

CAREER CENTER EAST ARCHITECTURE STUDIOS (2019) - Project 01 : "Adalberto 

Libera", "Casa Malaparte" [Em linha]. [S.l.] : Career Center East Architecture Studios. 

[Consult. 18 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.ccearch.com/mirosslav.html#>. 

CONNOLLY, Kate (2016) - Story of cities #22: how Hitler's plans for Germania would 

have torn Berlin apart .The Guardian [Em Linha].(14.04.2016). [Consult. 14 Nov. 2019]. 

Disponível em WWW:<URL: https://www.theguardian.com/cities/2016/apr/14/story-of-

cities-hitler-germania-berlin-nazis >. 

COSTA, João Pedro  (2010) – Bairro de Alvalade, um paradigma no urbanismo 

Português. Lisboa : Livros horizonte. ISBN- 978-972-24-1382-4. 

ESTÚDIO HORÁCIO NOVAIS (1940) - Exposição do Mundo Português, Lisboa, 1940 

[Documento icónico]. Lisboa : Flirck. Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 

Gulbenkian. [Consult. 12 Out. 2019]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.flickr.com/photos/biblarte/15935138181>. 

ESTÚDIO HORÁCIO NOVAIS (1940a) - Exposição do Mundo Português, Lisboa, 1940 

: Vista geral da Exposição do Mundo Português. Ao centro, a Praça do Império 

[Documento icónico]. Lisboa : Flickr. Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 

Gulbenkian. [Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.flickr.com/photos/biblarte/15935138181/in/album-72157621817098955/>. 



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

                                                                                                                                          Gonçalo Coragem Bação Leal 94 

ESTÚDIO HORÁCIO NOVAIS (1940b) - Exposição do Mundo Português, Lisboa, 1940 

: Inauguração (23/06/1940) [Documento icónico]. Lisboa . Flickr. Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian. [Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.flickr.com/photos/biblarte/3787643025/in/album-

72157621817098955/>. 

ESTÚDIO HORÁCIO NOVAIS (1940c) - Exposição do Mundo Português, Lisboa, 1940 

: Inauguração (23/06/1940) [Documento icónico]. Lisboa . Flickr. Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian. [Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.flickr.com/photos/biblarte/3788452114/in/album-

72157621817098955/>. 

FERNANDES, José Manuel (1993) – A Arquitectura Modernista em Portugal, 1890-

1940. Lisboa : Gradiva 

FERNANDES, José Manuel (2003) – Português Suave, Arquitecturas do Estado Novo. 

Lisboa : Ippar ISBN- 972-8736-26-6 

FRAMPTON, Kenneth (2014) – Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona : 

Gustavo Gili. ISBN- 978-84-252-2274-0. 

LEITE, José (2011) – Palácio da Justiça do Porto [Em linha]. Lisboa : José Leite. 

[Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em WWW:<URL: 

https://restosdecoleccao.blogspot.com/2011/06/palacio-da-justica-do-porto.html>.   

LEITE, José (2011) – Palácio da Justiça do Porto [Em linha]. Lisboa : José Leite. 

[Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:https://restosdecoleccao.blogspot.com/2011/06/palacio-da-justica-do-

porto.html>.   

LEVY,Albert (2003) – Les machines à faire croire, formes et fonctinnements de la 

spatialité religieuse. Paris : Anthropos. 

MADUREIRA, Arnaldo (2015) – Salazar, tempos díficeis. Lisboa : Clube dos Autores. 

ISBN- 978-989-724-271-7. 

MARDER, Tod (2003) – Delli portici, e piazze avanti il tempio Vaticano. In FONTANA, 

Carlo - Il tempio Vaticano 1694. A cura di Giovanna Curcio; traduzione di Francesca 

Bacci Melcher, Margherita Zizi. Milano : Electa. (Electa architettura paperback). p. 

CCVI-CCXV. 



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

Gonçalo Coragem Bação Leal   95 

MARTINHO, Susana (2017a) - Castelo de São Jorge: uma pequena mentira de 

Salazar. Shifter [Em linha]. (20.Nov.2017). [Consult. 18 Nov 2019]. Disponível em 

WWW:<URL: https://shifter.sapo.pt/2017/11/castelo-de-sao-jorge-salazar/>.  

MENESES, Filipe (2010) - Salazar. Alfragide : D. Quixote. ISBN- 978-972-20-4005-1. 

MOORHOUSE, Roger (2016) – Speer: Hitler’s Architect. History Today [Em linha]. 66:3 

(March 2016). [Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.historytoday.com/reviews/speer-hitler%E2%80%99s-architect>.   

NOVAIS, Horácio (1939?) - Exposição do Mundo Português, Lisboa, 1940 : trabalhos 

preparatórios da Exposição do Mundo Português realizada em Lisboa em 1940 

[Documento icónico]. Lisboa : Flickr. Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 

Gulbenkian. [Consult. 14 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.flickr.com/photos/biblarte/8317893310/in/album-

72157621817098955/>. 

NOVAIS, Mário (1946) –  Luís Cristino da Silva (1896-1976) [Documento icónico]. 

Lisboa : Flickr. Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.  [Consult. 18 Nov 

2019]. Disponível em WWW:<URL: 

https://www.flickr.com/photos/biblarte/2921679256/>. 

NOVAIS, Mário (195-) – Palácio dos Correios Lisboa [Documento icónico]. Lisboa : 

Flickr. Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.  [Consult. 18 Nov 2019]. 

Disponível em WWW:<URL: https://www.flickr.com/photos/biblarte/6011262957 >. 

NUNES, Maria [et al.] (2015) – Proportions dis Harmonies Identities. Lisboa : 

Archi&Books. ISBN-978-989-97265-0-5. 

OLIVEIRA, Catarina (2017) - Edifício da Caixa Geral de Depósitos da Figueira da Foz 

[Em linha]. Lisboa : DGPC. [Consult. 18 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-

imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/view/3754093>. 

PINTO, Jaime (2016) – Salazar visto pelos seus proximos . Lisboa : Bertrand Editora. 

ISBN- 978-972-25-3183-2. 

POMBO, Jorge (2016) – Geometria artistica, simbólica, sagrada, poética. Lisboa : 

Chiado Editora. ISBN-978-989-51-8396. 



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

                                                                                                                                          Gonçalo Coragem Bação Leal 96 

RODOLFO, João (2002) – Luís Cristino da Silva e a Arquitectura Moderna em 

Portugal. Lisboa : Publicações Dom Quixote. ISBN- 972-20-2192-3 

ROSMANINHO, Nuno (2006) – A Cidade Universitária de Coimbra e a expressão 

totalitária da arte. Latitudes [Em linha].26 (avril 2006) 9-15. [Consult. 14 Nov. 2018]. 

Disponível em WWW:<URL:https://www.revues-

plurielles.org/_uploads/pdf/17/26/17_26_03.pdf>. 

ROSSI, Aldo (2016) – A arquitectura da cidade. Lisboa : Edições 70. ISBN- 978-972-

44-1916-9. 

RTP, RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL (2019) - Casa do Cipreste [Em linha]. 

Lisboa : RTP.  Temporada 9. (Visita guiada ; 23). Episódio transmitido na RTP 1, a 18 

Nov. 2019. [Consult. 18 Nov. 2019]. Disponível em 

WWW:<URL:https://www.rtp.pt/play/p5656/e439639/visita-guiada>. 

ZÚQUETE, Ricardo (2000) –  Ensaio sobre habitação social Portugal, 1950/80 (tese 

de doutoramento) 

 

  



A interpretação da escala nas arquitecturas de poder, Estado Novo 

Gonçalo Coragem Bação Leal   97 

BIBLIOGRAFIA 

ACCIAIUOLI, Margarida (1998) – Exposições do estado novo 1934-1940. [S.l.] : Livros 

Horizonte. ISBN – 972-24-1043-1. 

BÁRTOLO, Carlos (1998) – Arquitectura e equipamento do modernismo ao estado 

novo, as estações de correio do plano geral de edificações. Lisboa : Fundação 

Portuguesa das Comunicações. ISBN.não tem 

BRITES, Joana (2014) – O capital da arquitectura. Lisboa :Prosafeita. ISBN-978-972-

95869-6-5. 

LE CORBUSIER (2010) - O modulor. Trad. Marta Sequeira; rev. L. Baptista Coelho. 

Lisboa : Orfeu Negro. 2 vol. 

RTP, Rádio e Televisão de Portugal (2015) - Cottinelli Telmo: uma Vida Interrompida 

[Em linha]. Lisboa : RTP. (Memórias do Século XX). [Consult. 18 Nov. 2019]. 

Disponível em WWW:<URL:https://arquivos.rtp.pt/conteudos/cottinelli-telmo-uma-vida-

interrompida/>. 

SARAIVA, José Hermano (2004) - A alma e a gente : uma casa portuguesa [Em linha]. 

Lisboa : RTP. Episódio 51. [Consult. 18 Nov. 2019]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.rtp.pt/programa/tv/p18344/e51>. 

SPEER, Albert (1971) - Au coeur du troisième reich. Paris : Fayard. 

 
 
 

 


	PR_goncalo_leal_278073
	mia_goncalo_leal_dissertacao

