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A.1. Análise Histórica, Geográfica e Urbana 

A.1.1. Evolução da Cidade de Lisboa, por Centros urbanos 

 Desde a sua origem até aos nossos dias a cidade de Lisboa formou-se e 

desenvolveu-se por centros, isto é, núcleos que ao centralizarem uma construção social 

importante, permitiriam o crescimento circundante. 

 Nascida do Tejo, Lisboa, com as suas águas calmas, clima ameno e terras 

férteis convidou, desde cedo, as populações a habitá-la. Contudo, os Fenícios, principais 

fundadores da cidade Alis Ubbo desenvolvem o primeiro centro urbano na zona do Castelo 

e Sé. No tempo dos Romanos, Olissipo situava-se entre a colina do Castelo e a Baixa, 

constituindo a base para o tecido urbano actual da cidade. Mais tarde, com os Visigodos, as 

Invasões Bárbaras e, posteriormente, o Cristianismo provocam na cidade uma mudança 

natural. O terramoto de 472, destrói a urbe romana, dando lugar a novas fortificações e ao 

domínio árabe. Serão os mouros que reconstruirão Achbuna, retomando as trocas 

comerciais. Desta forma, desenvolve-se uma cidade tipicamente muçulmana: castelo no 

topo, o Castelo de São Jorge, que servirá, sucessivamente de Alcáçova, palácio de 

Governador, Almedina e Alcácer. 

 Tomada a cidade, em 1147, por D.Afonso Henriques, Lixbuna sofrerá 

muitas alterações, nunca perdendo o cunho mouro. Delimitada pelas antigas muralhas, 

nelas se incluem o castelo que, com o rio, se estende por 15 hectares e meio, divididos por 

sete freguesias. Ao restabelecer-se o culto religioso instalam-se ordens religiosas deixando 

ambos, na cidade, o seu testemunho arquitectónico e temporal. Atestam estes factos o 

Convento da Graça, erguido pelos Agostinhos; Convento de S.Francisco, na actual Baixa da 

cidade, da responsabilidade dos Franciscanos e, mais tarde, os Dominicanos no próprio 

Rossio. Notar-se-á assim que a arte estará ao serviço da religião, pretendendo doutrinar 

tudo e todos. 

 Até ao século XI, o centro da cidade foi o castelo. Só na Idade Média, 

surge a zona ribeirinha, que procura relacionar-se, espacialmente, com o futuro centro 

urbano. É desta época o primeiro Palácio para albergar Embaixadores estrangeiros, os 

Estaus, agora edificado no Rossio. Por outro lado, assistir-se-á à remodelação dos Paços 

Reais da Alcáçova, à edificação do Palácio dos Bispos, construção do Albergue de Nobres 

da Corte e, também, do Paço-a-Par de S. Martinho. A ocupação judaica entre a Madalena e 

as Ruas da Conceição conhecida por Judiaria Grande, no sítio actual do Banco de Portugal 
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e a Judiaria Pequena em Alfama são no conjunto, grandes alterações da Baixa na Lisboa 

Medieval. 

 Como assevera José-Agusto França, será com D. Manuel I, que Lisboa 

sofrerá uma profunda mudança na sua estrutura urbana, física e simbólica. A mudança da 

Corte para a beira-rio, instalando-se no Paço da Ribeira, provocará o surgimento de um 

novo centro urbano. Este edifício, de planta rectangular, com torre sobre o rio e varanda em 

galilé de pedra rendilhada no 2º piso, é bom exemplo do estilo manuelino que, para além de 

residência real controlaria o tráfego do comércio fluvial. A cidade cresce para nascente e 

poente acompanhando, paralelamente, o rio. Os antigos edifícios de judeus são 

remodelados com novos materiais como a pedra e a madeira atingindo o máximo de cinco 

andares. Estes edifícios, de duração limitada, facilmente eram derruídos, incendiados ou 

envelhecidos, estando sujeitos a constantes reconstruções. Lisboa expandia-se fora de 

muros vendo crescer mais conventos e igrejas. O Manuelino foi marco de significativa 

importância para a arquitectura da cidade, como alguns monumentos o atestam ainda hoje. 

Recordem-se o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, ou o Convento de Madre Deus 

testemunhando, no seu conjunto, a valência portuária de Lisboa. 

 O Bairro Alto, datando igualmente do manuelino, representará o conjunto 

habitacional, constituindo um marco urbano da cidade de Lisboa. 

 

 

Figura A.1.1 – Obras de Filipe I no Terreiro do Paço 
[40]

 

O domínio filipino continuará o trabalho desenvolvido no mandato anterior. Cidade barroca, 

vê agora elevar-se, na extremidade do paço manuelino, um maciço e elegante torreão 

quadrangular com 15 a 20 metros de altura, com cúpula e lanternim, sob projecto de Filippo 

Terzi (Figura A.1.1). Palácios e Conventos ao construírem-se fora de portas, contribuirão 

para o surgimento de novos centros urbanos. 
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 Em 1737, D.João V, amplia o Paço da Ribeira, com uma nova ala paralela 

ao rio e uma torre do relógio, luxuosamente decorados à francesa. Marcado pelo gosto e 

arranjo dos interiores, o período joanino marcará a cidade que, ansiando crescer cultural e 

arquitectonicamente, ostentava, agora, a sua riqueza. Oriunda das Descobertas dará ao 

país nome, história, prestígio, conquistas e desenvolvimento, ficando, até hoje, relembrado 

como o Portugal Além-Mar, o Portugal das Descobertas. Toda esta riqueza expressava-se 

nos palácios, Corte e conventos. A arquitectura e urbanismo aliar-se-iam, possibilitando o 

alargamento da própria cidade, para extra-muros, criando novos centros que persistem na 

actualidade (Figura A.4.1).  

 O Aqueduto das Águas Livres é das obras mais emblemáticas do período 

joanino. Dirigido pelos engenheiros Manuel da Maia e Custódio Vieira tem traço do 

arquitecto Mardel. A obra, com cerca de dezoito quilómetros, abrir-se-á até às Amoreiras 

abastecendo fontes públicas. 

 

Figura A.1.2 – Paço da Ribeira antes do Terramoto de 1755 
[41]

 

 O trágico sismo de 1755, seguido de maremoto e incêndios, poria fim à 

cidade Medieval (Figura A.1.2) originando uma cidade iluminista. Com D. José I fora do 

país, seria o seu Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, 

que assumiria a responsabilidade da reconstrução da cidade. O novo plano da urbe é 

proposto pelo engenheiro Eugénio dos Santos. Consistindo na construção de uma cidade 

nova, a poente da antiga, atingiria Belém, por ter sido a zona menos afectada. Este plano, 

embora aceite pelo monarca, acabaria por ser inserido no antigo centro, actual Baixa 

Pombalina. Só a residência Real acabaria por ficar na zona de Belém, mais precisamente no 

alto da Ajuda. 

Desta forma, notar-se-á aqui uma grande mudança no desenho urbano pois, desde a sua 

origem Lisboa mantinha o principal centro em torno da residência Real. A partir do século 

XVIII esse centro surgirá próximo de zonas de serviços e comércio permitindo, desta forma, 

um diferente desenvolvimento da cidade. 
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 A reformulação da malha urbana é agora e, pela primeira vez, programada 

e edificada, com base na geometria de traçado ortogonal, simétrica, racional e rigorosa. De 

influência clássica, denota fluidez conceptual, tendo como principal objectivo o reorganizar 

do tecido citadino, minimizando futuros acidentes em prédios com estrutura antifogo e anti-

sísmica, não ultrapassavam uma altura máxima de quatro pisos. 

 Desta forma, o plano concentrando-se entre as colinas do Castelo e de S. 

Francisco, passando pelo Terreiro do Paço ao Rossio, contribuirá para um novo eixo de 

expansão da cidade, para o interior norte, perpendicularmente ao Tejo. No Terreiro do Paço, 

abre-se uma praça ampla e aberta sobre o rio com edifícios de arcaria regular e de onde 

partem três ruas principais: Augusta, com o arco do Triunfo, simbolizando a porta da cidade 

e as artérias a ela paralelas: ruas Áurea e da Prata (Figura A.1.3). As duas primeiras 

encontram-se a norte com uma outra praça, a do Rossio enquanto que a última tem, como 

destino, a Praça da Figueira (Figura A.4.2). 

 

Figura A.1.3 – Praça do comércio, vista segundo Engº Eugénio dos Santos e Arqº Mardel 
[42]

 

 Os prédios que se desenvolveram nesta malha respeitariam uma 

geometria uniforme, quer no interior, quer no exterior: clássicos, de quatro pisos, o último de 

águas furtadas; com dois fogos, esquerdo e direito e escadaria central. A grande inovação 

construtiva, foi marcada pelo sistema em gaiola, estrutura de madeira, elástica, resistente, 

anti-sísmica e autónoma, que persistiria mesmo que ruíssem as paredes-mestras. 

 A residência real, agora localizada na Ajuda, acabaria por ser um edifício 

precário, de madeira, denominado Real Barraca, cujo projecto seria atribuído a G.C.Bibiena. 

De simplicidade exterior contrastaria com a riqueza de mobiliário e tapeçarias do interior. 

Um incêndio, em 1796, pôs termo a esta residência, seguindo-se um projecto digno de 

monarcas - o Palácio da Ajuda. Com estilo neoclássico, teria o traço de Francisco Xavier 

Fabri e José da Costa e Silva. 
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 O século XIX foi marcado por um período de revoluções. A Revolução 

Francesa e a Revolução Industrial, permitiriam o desenvolvimento económico, político e 

social de novas mentalidades. Tudo isto, reflectiu-se nas mudanças arquitectónicas e 

urbanas que transformaram paulatinamente a cidade de Lisboa, transformando-a numa 

cidade moderna, ombreando com outras metrópoles europeias. 

 A expansão da cidade para Norte é ajudada pela abertura do Passeio 

Público. O centro urbano ostentará face diferente da desenvolvida em torno do Paço Real. É 

uma visão de independência e autonomia de pequenos centros urbanos dentro da própria 

cidade. Lembre-se o plano das Avenidas Novas que marcará, para sempre, o urbanismo 

alfacinha, numa ansiedade de crescimento e modernização da cidade. 

 Em 1877, a aprovação do projecto actual da Avenida da Liberdade até à 

Praça de Marquês de Pombal concretizará ideologias então desejadas (Figura A.4.3). 

Iniciando-se pelo Rossio, crescerá para uma avenida larga, arborizada no meio, de 

circulação pedonal e tráfego urbano, nos dois sentidos, devidamente pavimentadas e com 

equipamentos de apoio, como esplanadas, quiosques, recintos de jogos, obras de arte, etc. 

Terminando na Praça Marquês de Pombal, atingirá a cota mais elevada e, dela, ramificará 

para as chamadas Avenidas Novas: do Engenheiro Duarte Pacheco e de Fontes Pereira de 

Melo. Esta última desenvolver-se-á até ao Campo Grande, dividindo-se em outras praças e 

rotundas, caso de Picoas, Saldanha, Praça de Espanha e Areeiro (Figura A.4.4). Esta 

última surgirá do prolongamento da Avenida Almirante Reis que, em vez de ter início no 

Rossio como a Avenida da Liberdade, tê-lo-á na Praça da Figueira, passando pelo Martim 

Moniz. Para além deste eixo perpendicular também o eixo paralelo ao rio é desenvolvido, 

nas zonas de Alcântara, Belém, o Bairro Novo do Restelo, Chelas, Xabregas e o Parque das 

Nações. Também o Castelo, os bairros da Graça, Lapa, Mouraria e o Próprio Bairro Alto 

acabariam por manter uma reconstrução com base na cidade medieval. 

 Concluindo, dir-se-á que a cidade de Lisboa apresenta um urbanismo e 

arquitectura muito característicos. Ao ter como ponto-chave a Baixa-Pombalina, expandir-

se-á para norte com as chamadas Avenidas Novas cujas rotundas modernistas acabarão 

por servir de rótulas donde ramificarão outras artérias estruturantes de Bairros Novos, agora 

outros centros de cultura, comércio, serviços, convívio e, acima de tudo, de vida citadina. 

 Será, pois, neste contexto de expansão multipolar de Lisboa que se 

pretende inserir esta dissertação, mais concretamente, entre dois corpos, o Palacete Ribeiro 

da Cunha e as respectivas cavalariças. Distanciados entre si 38 metros, pretender-se-á criar 

um Centro Cultural que servirá a arte, cultura e entretenimento, dentro de um outro centro 

urbano que já o é - o próprio Príncipe Real. 
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A.1.2. Príncipe Real 

 O século XIX marcou a cidade de Lisboa pelas grandes mudanças e 

desenvolvimento urbano, sentido da reforma pombalina. Ao crescimento demográfico e 

industrialização aliou-se o aumento de comércio e serviços, crescendo a cidade para Norte. 

 Por influência europeia, principalmente de Inglaterra, França e Itália, as 

zonas verdes são agora uma das preocupações desta nova cidade. O Passeio Público 

Pombalino, é uma das primeiras propostas para a criação de um espaço amplo, arborizado, 

devidamente decorado com estátuas e lagos, organizado à francesa. Surge, assim, um 

centro de vida citadina, para uma certa classe social que, embora, com muros limitativos, 

passeava as modas. A Revolução Francesa e de mentalidades permitiram uma mudança de 

hábitos e, assim, de arquitectura e urbanismo. Os parques, embora pedaços de Natureza 

controlada, permitem a circulação de todos. Transformam-se em signos de democraticidade 

e consagram referentes feminis da civilização burguesa. 1 Ao passear publicamente as 

crianças ou frequentando certos locais outrora proibidos, a mulher, passa a assumir alguns 

papéis que até então estavam reservados a outrem. Neste novo contexto social, a 

inauguração do Passeio Público, levou à introdução de algumas alterações no edificado. O 

muro que o cercava foi substituído por um pano de grades, transformando a nova artéria 

num espaço, visualmente mais aberto. Redecorado com cascatas, repuxos, lagos e coreto, 

tipicamente romântico propiciava a comunhão da cidade com a Natureza.  

 De meados a finais do séc. XIX outros espaços verdes foram construídos 

na cidade de Lisboa. Os jardins de São Pedro de Alcântara, em 1834; o da Estrela, em 1851 

e, o do Príncipe Real, em 1860 contribuem, no seu conjunto, para um novo papel na vida 

urbana. O primeiro, ao abrir-se em miradouro sobre a Baixa e as colinas fronteiras, acaba 

por proporcionar num novo olhar contemplativo da cidade. O Jardim do Príncipe Real, 

fechado pela arquitectura da praça, será local mais de reflexão e refúgio. Por fim, o Jardim 

da Estrela, primeiro parque de influência britânica, multiplicar-se-á por caminhos, pontes, 

lagos e grutas artificiais, reinando em todos estes pormenores o sentimentalismo romântico.  

 O Príncipe Real, novo olhar da cidade até ao topo do Chiado ainda repleto 

de ruínas, será um dos locais mais abastados e desejados da cidade de Lisboa. Conhecido, 

primeiramente, por Monte Olivete e Alto da Cotovia, outrora Quinta, chegava até ao sítio do 

Rato. Dever-se-á a João Gomes da Silva Teles, filho do Marquês do Alegrete, a inicial 

toponímia do lugar  quando em princípios do século XVII recebe, pelo casamento, o 

Condado de Tarouca, terras de Cotovia. Aqui projectará luxuoso palácio que não chegará a 

                                                

1 Silva, Raquel Henriques (1994) Lisboa em Movimento, p. 45 
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ser concluído até à sua morte. O abandono desta obra e a sua ruína, intitularia este “monte” 

de lixeira do Bairro Alto. Mais tarde o Marquês de Penalva, vende estas terras ao Colégio 

das Missões dos Padres da Companhia de Jesus. Data de 1603, o início da construção do 

Noviciado da Cotovia, na actual Rua da Escola Politécnica, sob direcção do Padre João 

Delgado e Baltazar Nunes. Finalizada em 1619, apresentará a obra dois andares, com igreja 

no centro e claustros e dependências laterais (Figura A.4.5 e Figura A.4.6). Com o 

terramoto de 1755, este estabelecimento de formação religiosa e científica acabará 

destruído, como aliás acontecerá aos alicerces do Palácio de Tarouca. O terreno, 

inicialmente aproveitado para acampamento de regimentos militares da província receberá, 

mais tarde, a Igreja da Patriarcal, posteriormente Basílica Patriarcal. Construída em 

estrutura de madeira sobre o que restava das cantarias da obra do Conde de Tarouca 

enorme incêndio de 1771 destruí-la-á, passando a ser conhecida pela Patriarcal Queimada. 

Em 1789, D. Maria I, aproveitará este espaço para erguer o edifício do Real Erário, 

Tesouraria Real do Reino (Figura A.4.7 e Figura A.4.8). Obra iniciada pelo arquitecto José 

da Costa e Silva será abandonada dez anos mais tarde. Restarão apenas, acima do terreno, 

duas filadas de cantarias. 

 Mais tarde, em 1833, o Alto da Cotovia passa para a Câmara, com o 

propósito de construção de nova praça (Figura A.1.4). A terraplanagem do largo é iniciada 

em 1849, e só vinte anos depois será inaugurado como Jardim do Príncipe Real. A praça é 

traçada em 1853, mantendo-se nela a memória do desenho de octógono central oriunda do 

Erário. 

 

 

Figura A.1.4 – Planta de Filipe Folque, 1871 
[43]

 

 O aumento demográfico e o crescimento da indústria e expansão da 

cidade colocam novo problema ao abastecimento público de águas regulado, até então, pelo 
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sistema do Aqueduto das Águas Livres. Assim, entre 1840 e 1856, funda-se a Companhia 

de Águas que pretenderá resolver a distribuição e tratamento de águas, desenhando-se 

novo plano para a cidade. Dividindo a cidade em três planos altimétricos, o projecto do 

engenheiro parisiense Mary, propõe o seu relacionamento construindo, para o efeito, 

reservatórios para abastecimento domiciliário. Desta forma, no Príncipe Real, será 

construído entre 1859 e 1863, o reservatório da Patriarcal (Figura A.4.9). Grande tanque 

subterrâneo, terá ligações aos chafarizes das ruas do Século e do Loreto e de S.Pedro de 

Alcântara. Obra de envergadura será constituída por 31 pilares com 9,52 metros de altura, 

sobre os quais assentavam arcos de abóbada para suporte do lago exterior. Hoje é núcleo 

museológico da EPAL, admitindo visitas públicas (Figura A.1.5). 

 

Figura A.1.5 – Reservatório D.Pedro V 
[44]

 

 Em 1869, o Jardim do Príncipe Real é plantado segundo o projecto de 

João Francisco da Silva que, com Bonnard, jardineiro de D.Fernando II, também 

desenharão o futuro Jardim da Estrela. O Jardim do Príncipe Real, de traçado romântico 

inglês, apresenta uma área de 1,2 hectares. Com planta trapezoidal é repleto de percursos 

sinuosos entre plantas e flores. Centralizado por um grande tanque octogonal, com repuxo 

no centro. Entre toda a sua flora, ressalta um Cedro-do-Buçaco, com 20 metros de diâmetro. 

 A praça do Príncipe Real terá, ao longo dos tempos, várias designações. 

De 1959 a 1910, manterá a toponímia Príncipe Real. Com a Implantação da República até 

1919 mudará de designação para Praça do Rio de Janeiro. E, em 1925, nela se ergará o 

monumento a António França Borges. Escultura de Maximiliano Alves, será memória ao 
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jornalista republicano e director do Jornal Mundo que dará seu nome à Praça. Actualmente, 

Jardim e antiga Cotovia são, de novo, conhecidos por Príncipe Real. 

 Centro de encontros e divertimento, o Jardim do Príncipe Real é também 

lugar de reflexão e contemplação. Desde a biblioteca móvel, nos anos 50 a 60, até à Feira 

de Verão, entre 1963 e 1970, o Príncipe Real foi centro de atracção para esta zona da 

cidade, convidando os mais abastados a elegerem esta área como sua residência e 

quotidiano. 

 Hoje, este centro é Vida. Conta com parque infantil, mesas de jogos, 

esplanadas, quiosques, bebedouros. Recebe eventos. É ponto de concentração para 

crianças e idosos, residentes e turistas. É, por fim, local de pausa, à hora do almoço, para 

estudantes e trabalhadores. 

A.1.3. Escola Politécnica e Jardim Botânico – influência na evolução 

do Príncipe Real e nova tipologia habitacional, o Palacete 

 A evolução do Príncipe Real dá-se, essencialmente, no século XVIII e XIX, 

devido a duas fortes atracções arquitectónicas: a própria Praça e o Colégio dos Nobres. 

Fundado por Marquês de Pombal, em 1761, após a expulsão dos Jesuítas foi instalado no 

antigo Noviciado da Cotovia, tendo sofrido remodelações após a destruição parcial 

provocada pelo terramoto de 1755. Dedicado este Colégio a meninos nobres até aos 13 

anos é abolido em 1837 para, no mesmo edifício, criar-se a Escola Politécnica. Sucedânea 

da Academia Real da Marinha onde se ministrou o ensino preparatório para oficiais do 

Exército e da Marinha foi também nela instalados, os estabelecimentos científicos e o Real 

Observatório da Marinha. 

 Em 1843, o edifício sofre um incêndio, reconstruindo-se um novo entre 

1844-79, segundo o traçado conjunto do general de engenharia José Feliciano Da Silva e 

Costa e do professor de desenho D. Luís Muriel.  

 Com a fundação da Universidade de Lisboa, em 1911, a Antiga Escola 

Politécnica denominar-se-á Faculdade de Ciências e, mais tarde, com a sua transição para 

novo edifício apenas ficará, naquelas instalações, o universitário Museu de História Natural.  

 Outro grande contributo para o Príncipe Real foi a abertura do Jardim 

Botânico, anexo à antiga Escola Politécnica. Tendo como precursor o antigo Horto Botânico 

do Colégio Jesuíta da Cotovia, acaba por ser construído num terreno de inclinação bastante 

acentuada. Começou a ser plantado em 1873, sendo inaugurado em 1878. À semelhança 

dos congéneres europeus este jardim foi considerado, desde logo, um moderno e útil 
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complemento para o ensino e investigação botânicas da Escola Politécnica. Este pulmão no 

centro da cidade foi muito importante para a evolução social e científica trazida pela 

Revolução Industrial. O jardim conta com muitas espécies, provindas dos quatro cantos do 

mundo, como Nova Zelândia, Austrália, China, Japão e América do Sul. Todas elas criam 

um ambiente de cores, som, sombras e cheiros, que contrastam com a agitação e 

quotidiano da Avenida da Liberdade e do próprio Príncipe Real. 

 Desta forma, estas instalações escolares permitiram o desenvolvimento 

arquitectónico e paisagístico do Príncipe Real como o havia determinado, inicialmente, o 

Colégio dos Nobres do Alto da Cotovia. Os mais abastados aqui constroem as suas 

residências, numa época onde se desejava crescer socialmente e alcançar poder, muito 

dele, comprado pelo dinheiro. 

As mudanças políticas, económicas e sociais, registadas nos séculos XVIII e XIX, 

contribuiram para um novo padrão de vida e hábitos urbanos, numa sociedade onde 

dominava uma burguesia comercial endinheirada. Tudo isto, vai-se reflectir na arquitectura 

concretizada na traça de muitos Palacetes. 

 Os Palacetes traduzem, assim, o triunfo do liberalismo, como necessidade 

de afirmação social e ostentação de riqueza a que não falta uma rápida corrida a títulos e 

brasões nobiliárquicos, bem referenciados por críticos literários portugueses. Assistir-se-á a 

um boom destas construções que, na opinião de J.Augusto-França, apresentam aspecto 

superficial.1 Viver-se-á uma época fecunda da construção privada2, de nobres e burgueses, 

erguendo-se Palácios e Palacetes. Exemplo disto, é o Príncipe Real onde, num só centro, 

se reúnem várias destas tipologias, de diversos estilos e características.  

 O Palacete Cruz, propriedade de negociante é, em 1757, um dos 

primeiros edifícios a ser construído, em frente ao ainda Noviciado dos Jesuítas. É de 

construção meio rústica apresentando, no piso térreo, alguns armazéns.  

 Entre 1874 e 1876 constrói-se, na Praça do Príncipe Real, o Palacete 

Anjos, com projecto do arquitecto Giuseppe Luigio Cinatti, para o capitalista, Policarto 

Pecquet Ferreira dos Anjos. Este edifício regista uma arquitectura civil residencial 

neoclássica, denotando influência romântica. A contrastar surge, em 1877, o Palacete 

Ribeiro da Cunha, de autoria de Henrique Carlos Afonso. Mandado construir por José 

Ribeiro da Cunha, antigo negociante de tabaco, acabará por marcar toda a Praça do 

Príncipe Real, com o seu estilo neomourisco, contrastando com as habitações circundantes 

e bem alinhadas. 

                                                

1 França, José Augusto (1966) A Arte em Portugal no séc XIX p.350  

2 França, José Augusto (1966) A Arte em Portugal no séc XIX p.168 
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A.1.4. Parque Mayer- Centro de diversão e convívio 

 O Parque Mayer, localizado na cota mais baixa do Jardim Botânico, de 

encontro à Avenida da Liberdade, marca outro Centro no Plano de Pormenor do Parque 

Mayer, Escola Politécnica e Jardim Botânico (Figura A.1.6). Outrora centro de vida 

nocturna, diversão e convívio, apesar de desvanecido, nunca será esquecido. 

Os terrenos, propriedade da família Mayer, vêem erguer em 1901, o Palacete de Adolfo 

Lima Mayer com traço do arquitecto Nicola Bigoglia. Em 1902, o edifício recebe o primeiro 

Prémio Valmor. Situado na Avenida de Liberdade, com esquina para a Rua do Salitre 

passará este sumptuoso palacete, a partir 1930, a receber os serviços diplomáticos da 

Embaixada e Consulado de Espanha. 

 

Figura A.1.6 – Plano de Pormenor Parque Mayer, Escola Politécnica e Jardim Botânico 
[45]

 

 Todavia, uma retrospectiva mais fundamentada dos edifícios e envolventes 

do Parque Mayer, explicam as diferentes vicissitudes por que todos passaram. Assim, em 

1920, uma partilha familiar obrigou a venda do Palacete, jardins e anexos. Comprado por 

Artur Brandão é posteriormente vendido a Luís Galhardo. É este proprietário que irá definir 

uma nova função para toda aquela área. Lisboa vê crescer, em plenos loucos anos vinte, 

um centro de vida urbano que muito contribuirá para o desenvolvimento cultural e artístico 

da cidade. Iniciando a sua vida boémia com o Club Mayer (1918-1920), o recinto acabará 

por ser fundado em 1922 como principal registo de lazer e diversão nocturna. Inicialmente 

com instalações precárias, em madeira, servirá para a Feira de Agosto, que vinha a ser 

organizada na Rotunda, actual Marquês de Pombal. Com os tempos, foi-se transformando 

num moderno e popular recinto de diversões ao ar livre, à semelhança do Luna-park ou o 

Magic-City de Paris, o Retiro em Madrid, ou o chamado Grande Parque de Barcelona. 
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Designado, primeiramente por Avenida Parque, Lda. rapidamente voltou a ser apelidado por 

Mayer. Cinco meses depois da sua inauguração, surge o primeiro dos quatro teatros, o 

Teatro Maria Vitória, que definirá o desenho deste espaço. Posteriormente, em 1926, 

inaugura-se o Teatro Variedades da autoria de Urbano de Castro. Em 1930, ergue-se o 

Cine-Teatro Capitólio, projecto do arquitecto Luís Cristino da Silva, tal como o pórtico de 

entrada do próprio parque. Este Teatro foi o que mais marcou o conjunto, já que foi 

considerado como o primeiro edifício modernista português. O Pavilhão Português, 

construído em 1950 nos mesmos terrenos, teve uma vertente mais livre, dando lugar ao 

Teatro ABC, último a construir-se e primeiro a ser desactivado. 

 A partir de 1970 surgem várias propostas para concluir o recinto, tanto do 

Arquitecto Carlos Ramos como Vieira de Almeida. Em 1992, surge outra proposta de 

Fernandes de Sá para a compra dos terrenos o que levou a negociações entre a Câmara de 

Lisboa e a proprietária Avenida Parque S.A. Entretanto, em 1999, o espaço é comprado pela 

empresa Braga Parques tendo sido convidado o arquitecto Frank Gehry para um projecto de 

inserção de um casino para esta área. A partir de então, desentendimentos vários entre a 

Câmara Municipal e a BragaParques não permitem chegar a acordo para a permuta do 

Parque Mayer com o antigo recinto da Feira Popular propriedade também desta empresa. 

Finalmente, em 2009, é lançado novo concurso para a requalificação deste pedaço de 

cidade, tendo o projecto sido entregue ao atelier dos arquitectos Aires Mateus. Contudo, o 

início das obras está suspenso pois, ainda se encontra em tribunal todo o processo de 

parcelamento. Só o Teatro Capitólio está a ser recuperado, com projecto do arquitecto 

Alberto Sousa Oliveira, para o futuro Teatro Raúl Solnado. 

 Actualmente, o Parque Mayer encontra-se abandonado e degradado, 

restando apenas memórias da folia, diversão, risadas, confusão, alegria, boa disposição e 

vida boémia que servia uma cidade que não dormia. O Teatro Maria Vitória é o único que 

continua em funcionamento oferecendo à cidade a típica Revista à Portuguesa, outrora o 

espectáculo mais ansiado e, desde sempre, centralizado no Parque Mayer. Tanto este 

centro como o Jardim Botânico e áreas envolventes encontram-se um pouco desprezadas 

pretendendo-se assim, com este projecto, propor uma requalificação para este pedaço de 

cidade que é delimitado pela Rua da Escola Politécnica, Praça do Príncipe Real, Calçada da 

Patriarcal, Rua da Alegria, Parque Mayer, Rua do Salitre, a terminar na Rua Nova de S. 

Mamede. 

 Toda esta área continuará a caracterizar-se como um centro, entendido 

como elo de vários outros centros de vida urbana, como sejam o Príncipe Real, Rato, 

Avenida da Liberdade e Rua Castilho. Desta forma, pretende-se criar um nó comunicável 

com outros espaços, passível de acesso tanto a Norte, como a Sul, Este ou Oeste. Esta 
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intervenção permitirá o conhecimento e exploração do Jardim Botânico e abrirá o buraco do 

Parque Mayer acedendo-se assim, com facilidade, a um Centro Artístico e Cultural que 

continuando para Oeste, no Palacete Ribeiro da Cunha, terminará no PontoArte proposta 

fundamental desta dissertação. 
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A.2.   Artes Gráficas – História, técnica e evolução 

 Entende-se por gravura toda a imagem que resulta de um processo e 

técnica que difere de acordo com o material utilizado. A madeira, o metal, a pedra e o tecido 

são a base, a matriz que o artista trabalha originando daí a obra de arte, impressa em papel. 

No entanto, é necessário distinguir a gravura original, de cunho artístico, da resultante de 

um processo mecânico. O artista numera e assina as diversas matrizes usadas durante o 

processo destruindo-as no final impedindo, assim a sua reprodução. 

 Desde a Pré-história que o Homem exprime a necessidade de manobrar a 

matéria. A gravura não é mais do que o manuseamento de uma matéria que irá condicionar 

a técnica. 

 Os Egípcios, Caldeus, Assírios e todos os povos da Antiguidade gravaram 

sobre a pedra os chamados selos, usando como molde a argila e cera à semelhança da 

escrita hieroglífica ou cruciforme gravada em finas placas de pedra, barro ou metal. Por 

outro lado, os Gregos e Romanos utilizavam a gravura como ornamento gravando peças de 

ourivesaria. Desta forma, a gravura foi servindo tanto de ornamento como de meio de 

comunicação. Atribuindo-se aos chineses o primeiro fabrico de papel, a partir da cana de 

bambu, será pois na China que surgirá, no século VIII, a primeira gravura impressa utilizada 

para a produção de pinturas e fabrico de livros. A Europa, só por volta do século XI, 

conheceria o papel trazido pelos árabes que teriam recebido dos Persas e que, por sua vez, 

o haviam contactado na China. 

 Na Idade Média, é reservado ao Clero a propriedade do livro impresso 

sendo o seu acesso restrito às camadas sociais mais cultas e privilegiadas. A leitura era, 

deste modo, uma actividade de elite e o objecto livro uma riqueza, inatingível para muitos. 

Produzidos por monges copistas, eram repletos de iluminuras e iniciais pintadas a cores 

com decoração a ouro e prata, demorando anos a concluir. Com a fundação de muitas 

escolas de tutela eclesiástica, a produção monástica não consegue responder à procura do 

livro. Desta forma, tal como afirma François Bouchot, no seu livro Deux cents incuables, 

surgem as primeiras gravuras para uma maior rapidez de execução. 

 É, neste contexto, que surge a xilogravura que facilitará a reprodução 

literária, passando a servir não só as classes mais privilegiadas mas também os mais 

desfavorecidos. Deste modo, a gravura é usada até ao século XVIII, principalmente, como 

meio de divulgação religiosa, como aliás qualquer outra arte. 
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 Ao longo dos tempos, surgirão outras técnicas e materiais, tais como: a 

calcografia, no século XV, partilhando com a xilogravura a técnica em relevo e, mais tarde, 

as técnicas planas, como seja a litografia e a serigrafia. 

 Estas artes tornar-se-ão progressivamente mais artísticas e individuais, 

desconectando a vertente anónima e essencialmente religiosa, da Idade Média. 

 Em Portugal, a gravura não acompanhou o desenvolvimento da Europa, 

estando durante muito tempo ligada a uma temática religosa, histórica e didáctica. Só no 

século XIX e XX, se começa a explorar o seu lado artístico, acompanhando sempre os 

movimentos artísticos. 

 Na segunda metade do século XX, o aparecimento da Cooperativa “A 

Gravura”, criada por um conjunto de jovens artistas, impulsionará as artes gráficas 

portuguesas, contribuindo para o conhecimento público de tais artes. 

 A prática da gravura foi, ao longo dos tempos, uma luta difícil. Em Portugal, 

as condições de aprendizagem e seus espaços foram sempre muito condicionados. É, neste 

sentido, que se pretende com esta dissertação criar um espaço propício à prática da 

gravura, tal como a Europa vem conhecendo ou, mais concretamente, a vizinha Espanha. 

A.2.1. Xilogravura 

 A xilogravura, é o processo mais antigo de impressão. É primeiramente 

utilizada na China, Pérsia e Índia na estampagem de tecidos, estofos e decoração. Mais 

tarde, é usada para imprimir gravuras em livros. Este processo conta com uma matriz 

gravada em madeira onde o relevo, depois de tintado e impresso no papel, dará o produto 

final. Este método tal como qualquer um dos outros é de cariz artesanal. Só com o avançar 

dos tempos, com o progresso da indústria e tecnologias se vai tornando num processo mais 

mecânico, não descurando o progressivo significado de obra de arte. No século XV, a 

invenção da prensa, por Johann Gutenberg, facilitará a impressão manual (Figura A.2.1 e 

Figura A.2.2). 
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Figura A.2.1 – Prensa Gutenberg, séc.XV 
[46]

 Figura A.2.2 – Tipografia do séc. XV, xilogravura de 
Jost Ammnan, 1568 

[47]
 

 Desta forma, a gravura em madeira substitui o manuscrito. A xilogravura 

transformar-se-á num meio de comunicação, principalmente, para os mais desfavorecidos. 

Com a impressão de santos e cenas da vida religiosa, vendidos em feiras e mercados, farão 

chegar a religião até a esta classe social. Este método de reprodução também passará a 

estar presente nas paredes de casas mais humildes, tal como em armários e cofres de 

viagem. Paralelamente, surge a gravura de crítica e sátira ao clero e nobreza, que 

conhecerá incremento, no período de revoluções Francesa e Industrial. 

 Na Península Ibérica, a introdução da imprensa com matrizes xilográficas 

data de 1473. 

 No Renascimento, as artes, ciências e a literatura sofrem uma renovação 

total. O artista torna-se autónomo, assina as suas obras e ao classificá-las como arte de 

classe prenuncia uma fase à arte anónima da Idade Média. Desta forma, o artífice medieval 

transforma-se num artista moderno. 

 Considera-se ser a Alemanha a pátria da gravura artística, tendo como 

autores: Martín Schoengauer, Albert Dürer (Figura A.2.3), Hans Holbein, Albrecht Altdorfer 

(Figura A.2.4) e Lucas Cranach. Todos eles influenciarão o Expressionismo. 
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Figura A.2.3 – - Gravura "Adão e Eva", 
Albert Dürer, 1504 

[48]
 

Figura A.2.4 – Gravura "Paisagem", Albrecht Atdorfer 
[49]

 

 Todavia, durante o período de revoluções do século XVI até ao século XIX, 

a gravura sofre uma decadência.  

 Em Portugal, até ao Renascimento, não se conhecem artistas de gravuras 

como na Alemanha. Alguns autores dedicavam-se, apenas, à decoração de páginas 

impressas, com ilustrações e requintes gráficos que, uma tipografia de começo, exigia. 

Assim, a gravura sobre a madeira estava ligada à ilustrações de livros, edições de carácter 

religioso, histórico e didáctico, como o livro Vita Christi, de 1495, por Valentim Fernandes e 

Nicolau da Saxónia. Nota-se também que Gil Vicente ligado à sátira publicou, em vida, 

folhas volantes como meio de divulgação das suas obras. 

 A gravura em madeira, cortada no sentido da fibra, permanece em 

Portugal até ao século XVIII e só no século XIX se inicia a prática da gravura de topo, 

cortada transversalmente. 

A.2.2. Calcografia 

 A calcografia é uma outra arte que trabalha a matriz mas, em metal. 

Igualmente originária, no século XV, da Alemanha teve como principais cultores Martín 

Schoengauer, Albert Dürer e Lucas Van Leyden, que recorreram à técnica de buril e, no 

século seguinte, a da ponta seca. Considerada também uma técnica de relevo são, ao 

contrário da xilogravura, traços e sulcos que dão origem à imagem final. Esta imagem tem 

de estar invertida na matriz para sair correcta após a impressão no papel. Várias são as 

técnicas utilizadas para este material, as directas: buril, ponta seca e maneira negra e as 

indirectas: água-forte, verniz mole e água tinta. 
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 A técnica da maneira negra surge no século XVII, com o seu inventor 

Ludwig Van Siegen, em Kassel, Alemanha, estendendo-se mais tarde para a Inglaterra e 

Holanda. 

 Este processo permitia a cópia fiel dos valores da pintura. Ao permitir a 

gravação da mancha, tal como o nome indica, passará do negro até ao branco, percorrendo 

várias tonalidades. Com o auxílio do utensílio berceau (Figura A.2.5 e Figura A.2.6) 

pretende-se criar uma rede fina e compacta, composta por pequenos pontos ou furos 

(Figura A.2.7), que depois da tintagem sairá preta, ou da cor da tinta. Este tratamento da 

chapa influenciará o produto final, mediante o uso do brunidor e raspador com o roulette 

para acentuar os negros. O negro, deste processo, é mais transparente relativamente ao da 

ponta seca, que é mais compacto e aveludado. 

   

Figura A.2.5 – - Berceau 
[50]

 Figura A.2.6 – Detalhe das 
estrias 

[50]
 

Figura A.2.7 – Textura obtida pelo 
berceau 

[51]
 

 A água-forte foi o processo criado também na Alemanha simultaneamente 

com o buril e a ponta-seca. Este processo passou a ser utilizado por ser mais rápido que o 

buril. Consiste em cobrir a chapa com um verniz e com o auxílio de uma ponta seca, de 

várias espessuras, desenha-se a imagem a ser impressa. Seguidamente a chapa leva um 

banho de ácido onde as linhas expostas serão corroídas, provocando o relevo que será 

tintado obtendo-se o produto final. 

  Como representantes deste processo, destacam-se os grandes água-

fortistas Rembrant, século XVII; o italiano Giovanni Bapttista Piranèse, século XVIII e Goya, 

no século XIX. A obra deste último é meio de expressão, fruto de opressão e guerras 

acabará por influenciar outros autores. 

 A água-tinta técnica produzida pela primeira vez, em 1765, pelo francês 

Jean Baptiste permite criar sombras e tonalidades. Após o desenho gravado, enverniza-se 

de novo a chapa e dissolvem-se pequenas zonas desengorduradas com um pincel 
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embebido em terebintina. Seguidamente coloca-se resina em pó e aquecendo-se a chapa 

para uma melhor aderência, mergulha-se posteriormente no banho de ácido. Será Goya o 

gravador mais conhecido desta técnica (Figura A.2.8 e Figura A.2.9). 

 
 

Figura A.2.8 – - Recuando até ao avô (Capricho 39), 
Goya, 1797-1798, aquatinta 

[52]
 

Figura A.2.9 – O Sono da Razão Produz Monstros 
(Capricho 43), Goya, 1797-98, água-forte aquatinta 

[53]
 

 Por fim, a técnica do verniz mole, criada em 1620 por Dietrich Mayer, 

permite obter a impressão das texturas. Previamente aquecida, cobre-se a chapa, por 

completo, com verniz. Este verniz permite o decalque de tecidos, folhas, etc. 

Posteriormente, leva-se ao banho de ácido. Estas texturas enriquecem e valorizam a 

gravura. 

 As artes gráficas representam, no seu todo, principalmente pelos 

processos e técnicas utilizados uma inovação individual. Cada artista encontrará uma 

maneira muito própria para trabalhar cada técnica ou, mais que uma, na mesma obra. A 

gravura é, por isso, uma arte que intervém com a sua variada criação artística e técnica, 

para a concepção de processos que melhor se adequam ao objectivo e intenção do artista. 

 Desde a Idade Média a arte de gravar conta com dois responsáveis o 

desenhador e o abridor. A partir do Renascimento o artista incumbe-se destas duas tarefas. 

 Em Portugal, a gravura em metal, teve um carácter religioso e histórico, 

apresentando-se nas portadas dos livros, vinhetas e remates de figuras históricas. No 

entanto salienta-se na técnica da ponta-seca e água-forte o gravador Agostinho Soares 

Florindo e o abridor João Baptista. Desde o século XVI até ao século XVIII, a arte e literatura 

atravessam um período calmo, provocado por opressões, lutas constantes e falta de 

educação artística. Assim, a carência de artistas locais obriga os editores a procurarem 

autores no estrangeiro. 
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 As artes gráficas renascerão no reinado de D. João V com a fundação em 

Roma, em 1620, da Academia Portuguesa das Artes. Permitindo a formação de artistas no 

estrangeiro, adquiriram conhecimentos técnicos que posteriormente aplicariam em Portugal, 

contribuindo para a evolução artística e cultural. Vieira Lusitano é expoente máximo de 

água-fortista do século XVIII e, à semelhança de outros, igualmente adquiriu a sua formação 

em Itália (Figura A.2.10 e Figura A.2.11). 

  

Figura A.2.10– - Aparição de Jeová a Moisés, Vieira 
Lusitano, 1770, Água- forte 

[54]
 

Figura A.2.11 – Restituet omnia, Vieira Lusitano,1739, 
Água- forte e buril 

[55]
 

 Enquanto isto, D.João V contratou três artistas estrangeiros de mérito: 

Jean Rousseau, Pedro Rochefort e Théodore Harrawyn com vista a formar artistas 

portugueses. Também monumentos como o Aqueduto das Águas Livres, Hospital das 

Caldas da Rainha e o Convento de Mafra, foram grandes escolas para os artistas 

portugueses. 

 Datando de 1609, a primeira oficina tipográfica em Coimbra, o impulso 

artístico dar-se-á nas duas grandes cidades: Lisboa e Porto. 

 A criação em 1725 da Academia Real da História Portuguesa, permitiria a 

compra de estampas estrangeiras de França, Itália, Alemanha, influenciando os artistas 

portugueses como Joaquim Carneiro da Silva. 

 O período Pombalino, iluminista, progressista e repleto de incentivos 

pedagógicos, continuará o contributo e ensinamento das belas e boas artes1. Já em 1750, 

na oficina de Fundição de Artilharia do Arsenal, surge uma escola de desenho e gravura em 

metal, com o abridor João de Figueiredo, sendo esta a primeira organização deste género. 

                                                
1
 França, José Augusto (1966) “A Arte em Portugal no séc XIX” p.64 
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 A aula de desenho do Colégio dos Nobres, é criada com o intuito de formar 

uma elite nobilo-burguesa. A partir de então surgem, em oficinas, várias aulas de desenho. 

 A criação de uma aula de gravura, em 1768, junto à Impressão Régia ao 

Príncipe Real, dirigida por Carneiro e Silva, acabará por se tornar no grande impulso da 

gravura artística no nosso País (Figura A.2.12 e Figura A.2.13). 

  

Figura A.2.12 – - Ad monvmentvm aeternvm 
Iosepho I, Joaquim Carneiro e Silva, 1775, buril 

[56]
 

Figura A.2.13 – O trabalho perdido : desta arvore divina,divi 
Joaquim Carneiro e Silva, 1771, buril 

[57]
 

 Neste contexto, o Príncipe Real concentrará pontos de 

desenvolvimento artístico e cultural e, numa reminiscência a este período, propõe-se 

nesta dissertação, a criação de um Centro que sirva estas artes gráficas, apelando-se 

ao contributo artístico que a zona outrora vivera. 

 Contudo, será no Porto que surgirá, em 1779, o primeiro manifesto de 

ensino artístico organizado de maneira independente, mediante a criação da primeira aula 

pública de desenho, proposta pela Junta de Companhia dos Vinhos do Alto Douro e 

aprovado pelo Presidente do Erário Régio, alegando-se de (...) público interesse para o 

adiantamento das fábricas muito industriosas que no Porto se erigem1.  

 Esta evolução artística teve como principal intuito educar a sociedade, 

agora dominada pela burguesia e que ao ostentar uma riqueza, teria de a acompanhar com 

um conhecimento artístico e cultural aprofundado. 

 Em Lisboa após a saída de Carneiro da Silva, dá-se a rápida decadência 

da aula de desenho artístico. Em 1800, surge uma oficina no Arco do Cego. E uma outra de 

Calcografia e Tipoplástica, pretendendo-se com ambas elevar as artes gráficas. 

                                                
1
 França, José Augusto (1966) “A Arte em Portugal no séc XIX” p.65 
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 Em 1802, o florentino Bartolozzi é contratado para a direcção da escola do 

Arco do Cego, nunca chegando a atingir o explendor das aulas de Carneiro da Silva. Ao 

gravador florentino sucede-se Gregório Francisco Queiroz. 

 Enquanto isto, no Porto, Vieira Portuense, forma na Academia nesse 

mesmo ano, a aula de desenho de António Fernandes Jácome. E, um ano depois, cria-se 

uma aula na Academia Real da Marinha e Comércio, onde Costa e Silva e Amarante 

formam uma sede. 

 Em 1836, é fundada a Academia de Belas Artes, tanto no Porto como em 

Lisboa. A partir de então ambas passarão a ser referência da educação artística portuguesa 

chegando até à actualidade como Faculdade de Belas Artes, da Universidade do Porto e de 

Lisboa. 

 A evolução da gravura foi acompanhando sempre os movimentos artísticos 

das outras artes, enquadrando-se assim nos temas, conceitos e ideais. 

A.2.3. Litografia 

 O aparecimento da litografia, precursora da impressão offset, permitirá a 

rápida expansão do livro. Este processo de gravura plana, foi criado pelo alemão Aloys 

Senefelder, em 1798. Consiste no desenho a lápis grosso, sobre a superfície de pedra, não 

absorvendo assim a tinta, sendo o espaço não pintado o produto final (Figura A.2.14 e 

Figura A.2.15). 

 Vários artistas europeus aderem a esta arte, tais como Eugène Delacroix, 

Goya, Manet, Degas, entre outros. Na arte contemporânea destacam-se nomes como Henri 

Matisse, Rouault, Kandinsky, Marc Chagal, Picasso, Miró e Henry Moore. 

  

Figura A.2.14 – - Prensa Litográfica, séc. XVI 
[58]

 Figura A.2.15 – Matriz litográfica 
[58]
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 Em Portugal, a litografia, funda em Lisboa (1824) a primeira Oficina Régia 

Litográfica, seguindo-se muitas outras. Sendo a pedra a base deste processo vários estudos 

foram feitos tais como do gravador Joaquim Cardoso Villanova com a pedra de Ançã. 

 No Porto surgem nove oficinas litográficas. Contudo, nota-se a carência de 

escolas, materiais e equipamento para esta prática, sendo necessário ir buscar ao 

estrangeiro. A oficina de Santos, em Lisboa, foi a primeira a utilizar as pedras de origem 

portuguesa, em substituição das que vinham da Alemanha. Em 1839, criou-se a Companhia 

Conimbricense de exploração de pedreiras especiais para a litografia. Esta arte teve uma 

lenta evolução em Portugal. Para ela contribuíram os artistas Cipriano Dourado, Jorge 

Barradas e Júlio Pomar com trabalhos litográficos nos sectores comerciais. 

A.2.4. Serigrafia 

 A serigrafia, é o mais recente de todos os processos gráficos. Remonta ao 

tempo dos Egípcios, Romanos, Chineses e Japoneses, tendo todos utilizado os estênceis 

para a aplicação de padrões, modelos de desenho ou letras, na decoração de paredes, 

pavimentos, tectos, cerâmica e tecidos. Este gosto pelo Oriente, presente nos finais do 

século XVIII, permitirá a expansão e desenvolvimento desta técnica. Na Primeira Guerra 

Mundial, a serigrafia era bastante utilizada para imprimir bandeiras e estandartes. Assim, 

nos anos 30, os americanos aderem a esta prática, mais utilizada para a indústria têxtil. Só 

nos anos 50, esta arte é plenamente considerada um meio de comunicação, principalmente 

na Arte Pop (Figura A.2.16).  

 Este processo plano consiste na impressão de uma imagem em suporte de 

papel com o auxílio de um quadro de madeira, ferro ou alumínio, estica-se a tela, em 

poliéster ou nylon. A imagem a ser impressa, estará em negativo no quadro pois as zonas 

tapadas não permitirão a passagem da tinta, ou seja, só passará a imagem a ser 

reproduzida. Tal como nos outros processos cada matriz corresponde a uma cor, 

trabalhando-se com vários quadros, até ao produto final. Tudo isto, faz parte do processo 

artístico e da obra de arte. 
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Figura A.2.16 – Statue of Liberty, 1962, Andy Warhol 
[60]

 

 No século XX, com o aparecimento dos processos fotomecânicos, a 

gravura liberta-se da função de ilustrar e reproduzir imagens, passando então para uma 

vertente estritamente artística. Em 1950, jovens artistas como Júlio Pomar, Cipriano 

Dourado, Rogério Ribeiro, José Júlio e Alice Jorge, criam uma Sociedade com o fim de 

divulgar a gravura original e partilhar com os outros artistas as suas experiências. Seis anos 

depois fundam, juntamente com outros artistas, a Sociedade Cooperativa a Gravura. Numa 

pequena oficina exploram e experimentam as técnicas, as conhecidas e as que foram 

descobrindo, fabricando os seus próprios utensílios, tintas e vernizes, guiados por livros 

estrangeiros que apareciam nas livrarias e a vontade de vencer as dificuldades1. Neste 

espaço, qualquer artista, de todas as gerações e mérito, recebia apoio técnico e realizava a 

sua obra, sendo um espaço de experimentação e aprendizagem com outros mais 

sabedores, numa partilha de conhecimento e técnicas. É este o objectivo primordial desta 

dissertação: oferecer um espaço onde a prática e saber das artes gráficas poderá ser 

partilhado por todos. Espaço este, pensado ao pormenor, proporcionará as condições 

necessárias para a sua concepção e evolução artística. É, pois, essencial este tipo de 

projectos que sirvam as artes, o que de melhor se faz no país e que tanto honra o 

património e história. Assim, Portugal é um Centro de Artes, maioritariamente 

representado pela arquitectura e a esta aliam-se outras artes. 

                                                
1
 Gabriel, Maria e Jorge, Alice (2000) Técnicas da gravura Artística, p.26. 
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A.3.  Fotografia 

 Descoberta, há quase cento e setenta anos, a fotografia faz parte da nossa 

civilização e cultura. Datam de meados do século XIX, os trabalhos pioneiros de Louis 

Daguerre que conseguiu, em Paris, captar as primeiras imagens numa câmara escura pela 

acção da própria luz. No fundo, o que Daguerre inventara era um material sensível à luz 

nele registando directamente, com poses longas, uma qualquer imagem. Paisagens, retratos 

ou outros objectos passariam a ser reproduzidos sem se recorrer ao desenho ou a outras 

técnicas de gravação manual. 

 A fotografia permitiu ir para além do alcance directo do olho humano. E, 

deste facto, têm as variadas ciências e técnicas tirado partido. É, como afirma Langford uma 

(...)importante ferramenta científica e documental e, por direito próprio, um meio de criação 

artística.1 

 A fotografia seja analógica ou digital tem profundas relações com variadas 

artes que vão desde a conservação e restauro das obras artísticas, ao estudo e 

documentação sobre arte e arqueologia servindo, igualmente, como instrumento de 

divulgação cultural. Recorde-se que o nosso Centro de Artes, com o seu atelier de fotografia 

poderá colaborar na conservação e restauro de obras pictóricas recorrendo à 

macrofotografia para avaliar o estado de conservação de uma qualquer pintura bem como 

os restauros por ela sofridos. A análise fotográfica permite não apenas descobrir certas 

técnicas do artista, bem como as suas veladuras e retoques, podendo mesmo datá-la ou 

descobrir possíveis falsificações. A estas técnicas, poder-se-ão juntar outras actividades que 

o laboratório fotográfico possibilita. Recordamos as técnicas de recuperação e reprodução 

de fotografias antigas e deterioradas. 

 Não se deve esquecer que uma câmara escura poderá ser um útil recurso 

para a fotografia arqueológica e monumental, processando trabalhos de fotografia aérea, de 

fotogrametria ou de microfilmagem de documentos raros e de grande fragilidade. 

 Terminaremos, adoptando de Baudelaire, a sua convicção ao reconhecer 

ser a fotografia uma (...)servidora das ciências e das artes(...)2 

 

 

                                                

1 Langford, Michael A fotografia, a passo a passo. Lisboa, Publiclub, 1980, p.8 

2 Citado em Sougez, M.L. História da Fotografia, Lisboa, Dinalivro, 2001,p.210 
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A.4.  Imagens 

 

Figura A.4.1 – Planta da cidade de Lisboa, de João Nunes Tinoco, 1650 
[61]

 

 

Figura A.4.2 – Planta da Baixa Pombalina 
[62]
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Figura A.4.3 – Plano da Avenida da Liberdade 
[63]

 

 

Figura A.4.4 – Estrutura Urbana das Avenidas Novas, princípio do séc.XX 
[64]
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Figura A.4.5 – Planta superior do Noviciado da Cotovia 
[65]

 

 

Figura A.4.6 – Noviciado da Cotovia 
[66]

 

 

Figura A.4.7 – Erário Régio, Planta do Piso Térreo 
[67]
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Figura A.4.8 – Erário Régio, Alçado 
[59]

 

 

Figura A.4.9 – Reservatório D.Pedro V 
[68]
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Figura A.4.10 –Cooperativa Árvore- Alçados [58] 
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Figura A.4.11 –Cooperativa Árvore – Planta Piso -1 e -2[30] 
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   Figura A.4.12 – Proposta Arquitectónica - Primeiros Esquisso  Figura A.4.13 – Proposta Arquitectónica - Esquissos  
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Figura A.4.14 – Proposta Arquitectónica – Busca da forma  Figura A.4.15 – Proposta Arquitectónica –adaptação do espaço interior  

 

 

Figura A.4.16 – Proposta Arquitectónica – Soluções Propostas 
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Figura A.4.17 – Proposta Arquitectónica – geometria  Figura A.4.18 – Proposta Arquitectónica – Esquisso Exterior 

 

 

       

Figura A.4.19 – Proposta Arquitectónica – perspectiva  Figura A.4.20 – Proposta Arquitectónica – Esquisso Exterior 
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Figura A.4.21 – Proposta Arquitectónica – Projecto de execução – Sala de Serigrafia 01 

 

 

 



TT 

 

 

 

 

Figura A.4.22 – Proposta Arquitectónica – Projecto de execução – Sala de Serigrafia 02 
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