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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objectivo a análise, interpretação e caracterização dos 

meios de registo e de divulgação da Arquitectura produzidos em Portugal. Para este efeito 

seleccionaram-se os seguintes tipos de publicações: Atlas, Catálogo, Guia, Inquérito, Inventário e 

Roteiro, em formato físico e/ou digital. Pretende-se a compreensão dos princípios associados à 

concepção destas compilações, centrando a análise em distintos aspectos: objectivo da compilação, 

enquadramento teórico da organização da informação, critérios de selecção dos edifícios/conjuntos 

urbanos apresentados, metodologia da investigação, modo de tratamento de dados relativos à 

identificação dos edifícios, modos de organização e partilha de informação, tipo de suporte físico e/ou 

digital utilizado para divulgação, pesquisa e tratamento da informação e autores/entidades envolvidas. 

Na consolidação deste objectivo, recorre-se ao estudo de um conjunto de referências que 

contribuem para o seu enquadramento e analisam-se dezoito publicações (casos de estudo), de tipos 

e autorias diversas, com vista à identificação dos pontos atrás referidos. Para facilitar a análise dos 

diferentes casos de estudo a informação é apresentada numa ficha-tipo síntese, o que permitirá uma 

maior facilidade de interpretação e comparação entre os mesmos.  

A elaboração de um quadro síntese da informação recolhida e analisada permitiu a 

sistematização de toda a informação e a realização de leituras comparativas sobre os conteúdos das 

diferentes publicações. 

 

 

Palavras chave: Atlas  I  Catálogo  I  Guia   I  Inquérito  I  Inventário  I  Roteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 

 The research aims at exploring the means of registration and dissemination of the architecture 

produced in Portugal, such as Atlas, Catalogue, Guide, Inquiry, Inventory, and Itinerary in physical and 

digital formats. The main objective is to grasp the design principles of these publications, focusing on 

different aspects: aim of the publication, theoretical context, identification of the criteria for selecting 

the buildings presented in the publication, data regarding the identification of the buildings, 

organization of the publication, identification of different formats (digital and physical), research 

methodology and authors. 

 The study is supported by different references that contributed to the theoretical frame of the 

research and analyses eighteen publications (case studies), with different typologies and authorships, 

for the identifications of the aspects identified above. All the information regarding the case studies is 

gathered in summary sheets allowing the reading and the comparison between them.  

 A summary table provides an overview of the information collected from the case studies and 

allows drawing some conclusions seeking to answer the questions raised at the beginning of the 

research. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA  

 A presente dissertação representa a conclusão de um ciclo de aprendizagem, o Mestrado 
Integrado em Arquitectura1. Centrado na análise de publicações destinadas ao registo, à divulgação e 
ao conhecimento de obras arquitectónicas produzidas nos séculos XIX e XX em Portugal, o tema da 
dissertação é o seguinte: 

 

Registo e Divulgação da Arquitectura em Portugal  

Atlas, Catálogo, Guia, Inquérito, Inventário e Roteiro 

 

  A sua problemática encontra-se inscrita essencialmente nas questões de conteúdo, de 
organização e de comunicação presentes nos diferentes tipos de suportes de registo e de divulgação 

de informação, os quais constituem os objectos de estudo analisados. 

   

1.2 MOTIVAÇÕES 

 Partindo do interesse pessoal pelos meios de comunicação e de divulgação de Arquitectura, 
e das ambiguidades detectadas aos investigar um pouco mais sobre este tema, surgiu um conjunto 
de questões relevantes às quais se procura dar resposta na presente dissertação: 

 

Qual o meio mais eficaz para divulgação de obras arquitectónicas? 

Quais os meios existentes para registar e divulgar obras de arquitectura?  

O que distingue os diferentes tipos de publicação?  

Quais os seus objectivos principais?  

Como se organizam os seus conteúdos?  

Quais os métodos utilizados para a recolha de informação?  

Quais as publicações que se distinguem em Portugal? 

 

																																																								
1 Esta dissertação enquadra-se no tema do projecto de investigação em desenvolvimento, sob a 
responsabilidade da Prof. Maria Alexandra Alegre: ATLAS of School Architecture in Portugal - Education, 
Heritage and Challenges, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (2016-2019). 
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 Outra das motivações para a selecção deste tema tem por base a experiência académica no 
programa de mobilidade Erasmus +, realizado na cidade de São Paulo, que despertou um maior 

interesse pela visita, pelo conhecimento e pela investigação de obras arquitectónicas e urbanísticas 
recorrendo ao auxílio de publicações vocacionadas para essas finalidades.  

 Aliando o facto desta temática ser ainda uma área pouco aprofundada no campo disciplinar 
da Arquitectura, tornou-se pertinente o seu estudo no âmbito da dissertação de mestrado. 

  

1.3 OBJECTIVOS GERAIS E OBJECTO DE ESTUDO 

 A organização e classificação de espaços arquitectónicos (edifícios, conjuntos urbanos, áreas 
urbanas, etc.) segundo distintos critérios (autor, localização, tipologia, etc.) em publicações (físicas e 
digitais) de diferentes suportes (guias, inventários, inquéritos, atlas, monografias, mapas, etc.) 
constitui objecto de investigação por parte de diferentes autores ou entidades públicas/privadas. 
Estas publicações permitem a sistematização de uma determinada produção arquitectónica, focada 
em diferentes períodos históricos, e organizada segundo diferentes critérios. O seu objectivo principal, 
na maioria dos casos, é tornar esta informação acessível a um público mais vasto, constituindo, por 
sua vez, importantes fontes de informação, divulgação e investigação. Contudo, verifica-se uma 
grande diversidade deste material, que tenta ir ao encontro dos objectivos de diferentes públicos alvo, 
pelo que se torna necessário um olhar mais atento sobre a sua produção. 

 A presente proposta de dissertação tem como objectivo principal a análise, interpretação e 
caracterização deste tipo de publicações (guias, inquéritos, roteiros, atlas, entre outras publicações 
arquitectónicas), em formato físico e/ou digital. Pretende-se a compreensão dos princípios associados 
à concepção destas compilações, centrando a análise em distintos aspectos: objectivo da 
compilação, enquadramento teórico da organização da informação, critérios de selecção dos 
edifícios/conjuntos urbanos apresentados, modo de tratamento de dados relativos à identificação dos 
edifícios,  modos de organização e partilha de informação, tipo de suporte físico e/ou digital utilizado 
para divulgação, pesquisa e tratamento da informação e autores/entidades envolvidas. 

 O estudo centra-se na observação de atlas, catálogos, guias, inquéritos, inventários e 
roteiros, realizados no campo disciplinar da arquitectura, produzidos por entidades públicas e/ou 
privadas e que tenham como principal objectivo a classificação e organização da informação 
existente, a sua divulgação, e a preservação, do património edificado. O estudo centra-se no caso 
Português, enquadrando a produção arquitectónica a nível nacional, permitindo estabelecer 
comparações e pontos de contacto e de divergência entre eles. 

 Neste sentido, seleccionaram-se diferentes publicações, constituídas como casos de estudo, 
que obedeceram a critérios de selecção que serão apresentados no capítulo Casos de Estudo. A 
selecção de casos de estudo permitiu restringir e delimitar os objectos de estudo a analisar, de entre 
as várias ofertas existentes, a fim de tipificar e comparar as diversas abordagens. 
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1.4 METODOLOGIA  

 O desenvolvimento da presente dissertação e o alcance dos objectivos anteriormente 

enunciados basearam-se em dois principais instrumentos de investigação: bibliografia de referência e 
entrevistas. O recurso a estas fontes foi realizado de forma simultânea ao longo de todo o processo 
de desenvolvimento, o qual foi subdivido em várias fases. Assim sendo, apresenta-se de seguida a 
metodologia utilizada e a justificação da delimitação das fases de trabalho:  

 

A. Identificação, recolha de informação e selecção dos casos de estudo:  

Recolha de documentos e fontes bibliográficas que permitiram analisar os diferentes casos de 
estudo e elaborar o glossário em diferentes fontes: pesquisa em sítios de Internet, consulta de livros, 
teses e artigos; consulta da informação em bibliotecas, livrarias e lojas especializadas; consulta de 
informação em Editoras no campo de publicação de guias, inventários, atlas em arquitectura, etc., 
com possível entrevista/inquérito aos autores/editores. 

Definição de critérios que permitiram seleccionar as obras a estudar (casos de estudo) de 
entre as várias publicações existentes. Inicialmente identificaram-se as distintas publicações, tais 
como os guias, mapas, catálogos, etc. e as compilações publicadas e online. Para uma melhor 
compreensão das diferentes tipologias de publicações, bem como a clarificação dos conceitos 
envolvidos, elaborou-se um glossário com os diversos conceitos/termos relativos ao tema da presente 
dissertação: Atlas; Catálogo; Guia; Inventário; Inquérito; e Roteiro. A selecção dos casos de estudo 
procurou cobrir estas diferentes publicações. Estabeleceram-se, então, parâmetros de selecção por 
diferentes categorias: históricos (por exemplo: compilações realizadas ao longo do século XX), 
tipológicos (por exemplo: compilações centradas em diferentes tipologias arquitectónicas); 
geográficos (estabelecimento de limites geográficos para a busca, exemplo: Portugal Continental e 
Ilhas); monográficos (compilações centradas em obras de um determinado autor); por entidade 
promotora da publicação (por exemplo: DOCOMOMO, Associação e Ordem dos Arquitectos, 
Municípios, SIPA, etc.); e exposições ou eventos (monográficas, de períodos históricos 

representativos, de promotores, etc.). 

 

B. Sistematização, tratamento e análise da informação: 

Após a selecção dos casos de estudo, realizou-se uma leitura sobre os conteúdos que focou 
os seguintes pontos: identificação do objectivo, âmbito da publicação e suporte teórico da mesma; 
identificação da informação escolhida para descrever os diferentes edifícios ou espaços (localização, 
autoria, data de construção, etc.); estrutura e organização da informação (georreferenciação, 
evolução histórica, tipologias arquitectónicas, etc.); cruzamento de diferentes dados; suportes tipo 
utilizados - mapas, livros, sítios na Internet ou aplicações; objectivos e público alvo dos diferentes 
suportes; e a identificação dos autores. Para facilitar a análise dos diferentes casos de estudo a 
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informação é apresentada numa ficha-tipo síntese, o que permitirá uma maior facilidade de 
interpretação e comparação entre os mesmos.  

 

C. Reflexões e conclusões finais retiradas da análise dos diferentes casos de estudo. 

A elaboração de um quadro síntese da informação recolhida e analisada permitiu a 
sistematização de toda a informação e a realização de leituras comparativas sobre os conteúdos das 
diferentes publicações. 

 

1.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A organização de publicações que pretendem compilar um conjunto de espaços 
arquitectónicos segundo um determinado critério e objectivo é relativamente recente em Portugal, e é 
impulsionada pela evolução do conceito de património e do interesse por bens patrimoniais não 
classificados a que se assistiu nas últimas décadas do século XX, bem como pela diversificação das 
entidades promotoras da sua inventariação e classificação (NOÉ, 2016). Verifica-se, no entanto, que 
a data de publicação de algumas destas compilações, e as acções de inventariação e de listagem de 
edifícios levadas a cabo por iniciativa do Estado não são assim tão recentes, conforme refere a 
mesma autora. Por este motivo, a informação sobre o processo de produção destas publicações, de 
registo e divulgação da arquitectura é escassa. O apoio teórico da investigação baseou-se assim, 
essencialmente, nos conteúdos teóricos das próprias publicações analisadas, em particular, na 
informação existente em prefácios, introduções e enquadramento teórico da produção das publicação 
ou inventários. Neste âmbito, salienta-se, por exemplo, o prefácio de Teotónio Pereira da 3ª edição da 
Arquitectura Popular em Portugal, ou o artigo de Paula Noé (2016) sobre o SIPA – Sistema de 
Informação para o Património Arquitectónico, em Portugal. 

Um conjunto de publicações informaram, no entanto, a investigação em temas mais 
específicos, que vieram contribuir com informação complementar para o tema do registo e divulgação 
em arquitectura. Neste âmbito, referem-se textos produzidos nas seguintes áreas temáticas: da 

documentação digital do património construído alertando para o papel reservado às tecnologias 
digitais para a salvaguarda e preservação do património, bem como as suas potencialidades para a 
realização de leituras mais completas/cruzadas (AMORIM, 2010; BURDA, 2014; MARCACINI, 1999, 
NOGUEIRA, 2010); do contributo da inventariação do património para a sua gestão e salvaguarda 
(GOMES, 2012; RESENDE, 2013); da produção de roteiros e itinerários para fins de divulgação 
turística (PEREIRO, 2002; PONTES, 2013); dos aspectos metodológicos associados à catalogação e 
cartografia (IFLA, 2009; LOPEZ, 2002); do papel da comunicação social para o debate da actividade 
arquitectónica (REIS, 2007); e ainda do papel da documentação para a preservação da memória 
(OLIVEIRA, 2008). 
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O desenvolvimento desta investigação pretende assim, ela mesma, contribuir para a 
realização de um Estado da Arte do tema em estudo, com base numa reflexão sobre o ponto da 

situação das publicações sobre o registo e divulgação da arquitectura realizadas em Portugal. As 
limitações de informação e inexistência de estudos anteriores realizados com este objectivo, tornam 
assim, mais pertinente a realização desta investigação. 

Deste modo, ao longo da dissertação serão apresentadas diversas publicações realizadas no 
campo do registo e divulgação da Arquitectura em Portugal. Porém, é de se fazer notar que o leque 
de publicações é bastante vasto, sendo que apenas serão apresentados dezoito casos de estudo 
seleccionados através de critérios previamente estabelecidos e considerados pertinentes para uma 
melhor análise e posteriores comparações das diferentes abordagens.  

 

1.6 ESTRUTURA 

 O presente trabalho encontra-se organizado em três momentos diferentes.  

O primeiro momento é dedicado ao enquadramento do tema em estudo, o qual se inicia com 
uma breve introdução ao registo documental e a sua função enquanto instrumento de preservação da 
memória e ferramenta de divulgação da arquitectura sob diferentes tipos de publicações (atlas, 
catálogo, guia, inquérito, inventário e roteiro). Em seguida, é apresentado um glossário cujo objectivo 
se destina ao conhecimento das diversas compilações anteriormente citadas, seguido de uma visão 
histórica das mesmas em território português. Por fim, é ainda feita uma distinção e comparação de 
abordagens dos diferentes formatos das publicações (físicas e digitais). 

 O segundo momento destina-se à apresentação dos casos de estudo que, neste caso, 
consistem em publicações de divulgação de arquitectura, nos seus mais diversos tipos e formatos de 
apresentação. Inicialmente é feita uma breve descrição dos critérios de selecção das publicações 
existentes em território nacional e, posteriormente, uma análise profunda de cada compilação com 
base numa ficha de leitura síntese. 

 Por fim, o terceiro momento apresenta as considerações finais que sumarizam as conclusões 

retiradas com base nesta investigação e as quais procuram dar resposta às questões propostas 
inicialmente. Para a realização deste último momento foi também elaborado um quadro síntese, 
presente no capítulo Anexos, destinado à sintetização de toda a informação contida no capítulo dos 
casos de estudo analisados. 

 

	

	

	

	



	 6	

PARTE I – ENQUADRAMENTO DO TEMA 

 

2.1 O REGISTO DOCUMENTAL COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 
ARQUITECTURA 

 

 “A memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana para reter e guardar o 
tempo que se foi, salvando-o da perda total” (CHAUI, 2000, p. 158). 

 

 Um dos instrumentos fundamentais para a preservação da memória é o seu registo 
documental, quer pelos processos mais antigos, quer pelos métodos e instrumentos mais recentes 
que os avanços da ciência e da tecnologia possibilitaram ao longo do tempo. Uma vez desaparecido 
ou transformado o objecto que testemunha o nosso passado, o registo iconográfico do mesmo pode 
substituir, embora parcialmente, a necessidade do contacto com o que já não existe. Desta forma, 

podemos observar uma das várias utilidades dos registos documentais como meio de preservação da 
memória. No entanto, há que salientar que não se deve acreditar que a imagem pode substituir o 
objecto, ela apenas constitui um veículo para auxílio da memória. No caso da arquitectura, esta 
afirmação torna-se essencial, pois nada pode substituir a relação de escala das obras arquitectónicas 
com o seu observador e a sua envolvente ou substituir a concreta realidade dos materiais que as 
representam (OLIVEIRA, 2008, p. 13). 

 

 “Dentre os valores mais ameaçados do património material está a arquitetura, conformadora 
das cidades, testemunha de um tempo e abrigo do modo de vida das pessoas. Exatamente a cidade, 
que é a expressão máxima da cultura de um povo vem sendo destruída sem maiores reflexões” 
(AMORIM, 2010, p. 3). 

 

 Dada a impossibilidade da preservação física de todos os exemplos arquitectónicos 
significativos, permanentemente sujeitos à constante evolução e transformação das cidades, aos 
novos valores e modos de vida, à falta de reconhecimento do valor do imóvel e aos fenómenos 
naturais que degradam os materiais, tornou-se indispensável a aplicação de medidas que assegurem 
a sobrevivência de parte deste património para gerações futuras (AMORIM, 2010, p. 3-4). 

 Assim sendo, além de constituir um importante instrumento de auxílio da memória, o registo 
documental de um monumento é também uma ferramenta indispensável à divulgação da arquitectura. 
Sob a forma de diversos tipos de documentação, tais como guias, roteiros, inquéritos, etc., estes 
suportes têm como finalidade dar a conhecer determinado/s objecto/s arquitectónico/s, considerando-

se ainda um instrumento básico nas acções de conservação e de restauro de monumentos. Neste 
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caso, a representação rigorosa, sistemática e actualizada das obras arquitectónicas permite uma 
leitura mais detalhada das transformações sofridas ao longo do tempo e ainda um possível 

entendimento do projecto original e eventuais directrizes que comandaram a sua execução. Deste 
modo, através de uma boa representação é possível estabelecerem-se medidas de intervenção que 
visam a recuperação dos monumentos, e inclusive, o entendimento da sua história, das posteriores 
intervenções à data de conclusão da obra e dos novos usos adaptados (OLIVEIRA, 2008, p. 13). 

 É importante ter em consideração que o conceito de divulgação de arquitectura não se centra 
apenas na documentação para fins de preservação da memória ou de acções de preservação e 
restauro de monumentos. Existem diversos tipos de documentação acessível, definidos pelos mais 
amplos e variados critérios, cuja finalidade permite a sua leitura a qualquer tempo e ocasião 
(AMORIM, 2010, p. 4). Na presente dissertação é dada particular atenção a compilações que têm 
como objectivo dar a conhecer modelos arquitectónicos, agrupados, classificados e organizados 
segundo um determinado objectivo, sob a forma de diferentes formatos (físicos e digitais) publicados 
em diferentes períodos da história da arquitectura, tais como atlas, catálogos, guias, inquéritos, 
inventários e roteiros. 
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2.2 GLOSSÁRIO: IDENTIFICAÇÃO DE TIPOS DE PUBLICAÇÕES 

 Apresentam-se de seguida algumas definições de conceitos associados ao tema da 

investigação, retiradas de dicionários e documentos de referência. A definição dos seguintes 
conceitos permite distinguir as suas diferenças: Atlas de Arquitectura, Catálogo de Arquitectura, Guia 
de Arquitectura, Inquérito de Arquitectura, Inventário de Arquitectura e Roteiro de Arquitectura. 

 Uma vez que a informação disponibilizada sobre a definição destes conceitos é escassa, foi 
necessário recorrer a várias referências cujo tema fosse o mais próximo possível do desejado, como 
por exemplo conceitos mais genéricos acerca deste tipo de suportes (guia, roteiro, inventário, etc.). 

 No final de cada definição são também apresentados exemplos do respectivo suporte de 
comunicação, os quais constam no capítulo dos casos de estudo analisados. 

 

Atlas de Arquitectura 

 Consiste numa “publicação constituída por uma colecção de mapas ou de cartas geográficas” 
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003), “com a finalidade de representar um determinado 
espaço e expor um ou vários temas”. Estes elementos são acompanhados por um conjunto de 
informações que auxiliam e completam a sua análise e representação, tais como textos, imagens, 
gráficos, dados adicionais, etc. (BURDA, 2014, p. 127). 

 Genericamente, qualquer tipo de atlas, seja um Atlas do Mundo, um Atlas de Portugal ou um 
Atlas de Património Arquitectónico, por exemplo, todos têm como base a ciência da Cartografia 
(MONTEIRO, 2010, p. 7). Este conceito, actualmente aceite sem contradições, foi estabelecido em 
1966 pela Associação Cartográfica Internacional (ACI) e posteriormente comprovado pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no mesmo ano: 
"A Cartografia apresenta-se como o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas 
que, tendo por base os resultados de observações directas ou da análise de documentação, se 
voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de 
objectos, elementos, fenómenos e ambientes físicos e socioeconómicos, bem como a sua utilização" 

(SILVA, 1998, p. 10). 

 “A cartografia deve, portanto, analisar os processos que se desenvolvem no espaço 
geográfico através do uso de uma simbologia adequada, acompanhando as transformações que 
ocorreram na realidade e utilizando as geotecnologias  presentes na actualidade” (BURDA, 2014, p. 
80). Refere-se como exemplo das geotecnologias o SIG, o CAD, entre outros softwares 
especializados em ilustração de mapas.  
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 Em regra, também o Atlas de Arquitectura passa por cartografar informação. Porém, este tipo 
de atlas remete-nos para um novo conceito de cartografia aliado à Cartografia Topográfica2, visando 

a procura de representações especificas: a Cartografia Temática (BURDA, 2014, p. 83). Assim sendo, 
o objectivo principal deste tipo de cartografia passa por representar fenómenos localizáveis, neste 
caso no campo da Arquitectura e disciplinas associadas, sobre uma base de referência mais ou 
menos simplificada, geralmente um mapa geográfico, em qualquer escala (MONTEIRO, 2010, p. 7).  

 Desde os finais da década de 80, devido à evolução tecnológica, o processo de elaboração 
de atlas tem-se focado cada vez mais em publicações de suporte digital ou online, contrapondo-se ao 
tradicional suporte de papel (MONTEIRO, 2010, p. 12). Este tipo de suporte mais moderno apresenta, 
também, uma série de vantagens face ao convencional (MONTEIRO, 2010; BURDA, 2014): 

- Maior interactividade; 

- Maior número de escalas de visualização disponíveis, onde por vezes o próprio utilizador 
pode fazer ampliações e reduções, sendo a informação (mapas base) reajustada à escala de 
visualização;  

- Informação disponibilizada assente numa organização e estruturação dos conteúdos por 
temas que, no caso das publicações digitais, é possível activar ou desactivar layers de 
informação consoante o tema que se pretende visualizar, como por exemplo os limites 
administrativos, o património classificado, os edifícios devolutos, as áreas urbanas 
protegidas, etc. Por vezes existe, também, a possibilidade de sobreposição de temas, através 
de uma ferramenta para tornar translúcida a informação secundária; 

- Rapidez na actualização de informação; 

- Possível integração de elementos complementares de natureza diversa (áudio, vídeos, links 
para aceder a endereços da Internet, entre outras informações relevantes associados a uma 
base cartográfica); 

- Etc.  

 

Exemplo de Atlas de Arquitectura: 

- Atlas do Património Classificado e em vias de Classificação (2001) 

- Atlas Urbanístico de Lisboa (2006) 

																																																								
2 “As cartas topográficas são a base de suporte de outras cartas e contêm dois tipos de informação: o traçado 
dos cursos de água e das estradas e caminhos, a localização dos bosques, edifícios, etc.; e o traçado do relevo. 
(…) As cartas topográficas têm uma finalidade essencialmente prática e devem permitir uma leitura clara e rápida 
de todos os elementos visíveis na paisagem, e possibilitar a medição precisa de ângulos, distâncias, 
desnivelamentos e superfícies” (www.infopedia.pt). 
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Catálogo de Arquitectura 

 Publicação apresentada sob a forma de lista, geralmente por ordem alfabética (Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, 2003). Este pode ser de naturezas distintas consoante o contexto da 
publicação: 

- Catálogo de exposição: apresentado sob a forma de livro, folheto ou outro tipo de suporte que 
engloba as diversas obras exibidas em contexto expositivo. Dependendo do tipo e nível de 
aprofundamento da informação apresentada, este visa auxiliar o leitor no conhecimento sobre 
determina obra; 

- Catálogo de ficheiros: extraído a partir de uma base de dados. Este deve ser “(...) um 
instrumento efectivo e eficiente que permita ao utilizador encontrar recursos bibliográficos 
numa colecção como resultado de uma pesquisa, utilizando atributos e relações entre 
recursos” (IFLA, 2009, p. 3). Normalmente, são aplicados filtros iniciais, seguidos de um 
desdobramento de dados com base em novos filtros aplicados até se obter a informação 
pretendida3. 

 

Exemplo de Catálogos de Arquitectura: 

- 1ª Exposição Nacional de Arquitectura: 1975-1985 (1986)  

- Arquitectura do Século XX: Portugal (1998) 

- Luís Cristino da Silva (Arquitecto) (1998) 

 

Guia de Arquitectura  

 Segundo a definição geral do conceito de Guia no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 
este é descrito como “livro, manual, publicação contendo instruções, ensinamentos, conselhos de 
diversas naturezas” ou ainda como “manual, publicação para uso turístico; roteiro.”  

 No campo da Arquitectura, este conceito não difere do genérico, sendo que podemos afirmar 
que um Guia de Arquitectura é também um manual ou publicação de orientação, acompanhamento e 

transmissão de informações, que auxiliam o utilizador na visita aos monumentos/obras 
arquitectónicas ou num roteiro arquitectónico (SILVA; NOVO, 2010, p. 34). 

 O Guia de Arquitectura constitui um importante instrumento de divulgação de obras 
arquitectónicas e centra-se em objectivos e metodologias específicos que obrigam a distintos critérios 
de selecção da informação. As obras podem ser agrupadas em diferentes categorias, tais como 
geográfica – remete para uma dada região, país, cidade, rua, área restrita por limites geográficos, 
etc.; histórica – apresenta informação relativa a uma determinada época histórica, a um período 

																																																								
3 Entrevista à Dr. Paula Figueiredo, a 14 de Junho de 2017, nas instalações do SIPA, Forte de Sacavém.	
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específico da história da arquitectura, um intervalo de datas, etc.; monográfica – centra-se nas obras 
de um determinado autor; entre outras categorias apresentadas adiante no capítulo dos casos de 

estudo. 

 Quanto à elaboração e apresentação dos guias existe uma grande variedade de temas que 
podem ser abordados. Contudo, é fundamental a apresentação de conteúdos básicos, tais como 
nome da obra, localização, autor do projecto, etc., comum a todas as publicações, quer estas sejam 
mais elaboradas ou mais técnicas (LOPEZ, 2002, p. 23). O âmbito em que as publicações são 
realizadas (por exemplo a elaboração de guias de apoio a eventos centrados numa determinada 
cidade, etc.), para diferentes públicos alvo (arquitectos, profissionais da área, turistas, etc.) ou o 
objectivo do guia constituem importantes factores na determinação dos conteúdos a apresentar e no 
modo de organização e transmissão da informação. 

 Tecnicamente, um guia de arquitectura é composto por uma compilação de obras 
arquitectónicas caracterizadas e descritas em fichas técnicas (ou síntese) próprias, de modo claro e 
acessível ao leitor. Genericamente, são apresentadas as seguintes informações: 

1. Informações básicas/dados gerais: nome da obra, autor do projecto, data de 
construção/conclusão, localização, horário, website, etc.;  

2. Texto sumário de contextualização e apresentação da obra; 

3. Apresentação de elementos gráficos: fotografias, mapas de localização, esquissos, desenhos 
documentais, etc.; 

4. Breve introdução ao âmbito e objectivo do guia, metodologia utilizada na selecção das obras 
e estrutura de organização da informação apresentada. 

 Dependendo do grau de elaboração do guia, estes podem também conter informações 
complementares tais como textos de apoio ou utilização de outros elementos gráficos que os autores 
considerem importantes para o conhecimento das obras e fundamento da publicação. 

 Outros elementos como o índice/sumário, bibliografia consultada, créditos das imagens, ficha 
técnica, etc. constituem importantes tópicos a serem apresentados. 

 Por fim, há que considerar que a informação disposta nos guias é extremamente sumária e 
efémera, uma vez que as condições de atendimento (horários, restrições legais, etc.) modificam-se 
com frequência. Deste modo, a informação que consta num guia não pode ser vista como definitiva, 
sendo necessário programarem-se actualizações periódicas, a realizar de acordo com o tipo de 
informação a actualizar (LOPEZ, 2002, p. 24). 

 

Exemplos de Guias de Arquitectura: 

- Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa (1987) 
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- Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna (2001) 

- Guia de Arquitetura de Lisboa: 1948-2013 (2013) 

 

Inquérito de Arquitectura 

 Instrumento de produção de conhecimento, que através de um conjunto de actos tem por 
objectivo apurar o conhecimento de algo (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003). 

 Geralmente, o inquérito consiste num trabalho de campo, realizado por uma equipa 
multidisciplinar, que visa o conhecimento de determinada cultura arquitectónica. Para a realização 

deste processo, inicialmente, são estabelecidas uma série de normas e princípios às quais os 
investigadores e as entidades intervenientes têm de obedecer no levantamento do terreno. Contudo, 

existem excepções quanto ao património a registar, pelo que existem alguns critérios que ficam à 

responsabilidade dos coordenadores do trabalho (AFONSO; ROSETA; ORDEM DOS ARQUITECTOS, 
2006). 

 Normalmente, os inquéritos apresentam-se “enquanto conjunto de fotografias que 
pretendem, de um forma aparentemente objectiva, retratar a diversidade paisagística, arquitectónica 

e tipológica da arquitectura” (OLIVEIRA, 2011, p. 9). 

 

Exemplo de Inquéritos de Arquitectura: 

- Arquitectura Popular em Portugal (1988, 3ªed.) 

- Arquitectura Popular dos Açores (2000) 

- Arquitectura Popular da Madeira (2002) 

- IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal (2006) 

 

Inventário de Arquitectura 

 Ao longo dos anos, várias Cartas, Leis e Convenções Internacionais foram disponibilizando 
diversos conceitos e teorias sobre a preservação do património e a procura de metodologias e meios 
que garantam a salvaguarda desses bens. Nestes documentos, tais como a Carta de Atenas (1931), 
a Carta de Veneza (1964), a Declaração de Cracóvia (2017), entre outros, o Inventário surge como 
um instrumento complementar ao processo metodológico das acções de preservação e divulgação do 
património (CARVALHO; AMARAL, 2011, p. 3).  

 O inventário consiste num levantamento minucioso e tendencialmente exaustivo dos bens 
arquitectónicos, urbanísticos e paisagísticos de carácter público e/ou privado, de entidades singulares 
ou colectivas, seguido da formulação de um documento detalhado com vista ao conhecimento e 
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entendimento dos dados recolhidos (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003;  GOMES; 
LEITE; NETO; OLIVEIRA; BRAGANÇA, 2012, p. 4). Porém, a complexidade deste processo não se 

centra apenas no levantamento do monumento isolado. O inventário procura também compreender o 
contexto urbano no qual as obras arquitectónicas se inserem e toda a evolução económica, social e 
cultural que lhe está associada, de forma a programarem-se acções de preservação mais eficazes 
(CARVALHO; AMARAL, 2011, p. 2). Para além de ser uma ferramenta de preservação do património, 
o inventário é, ainda, uma importante base de apoio a diversas actividades e entidades, tais como à 
gestão e controlo de obras de construção, ao planeamento e ordenamento do território, à elaboração 
de PDM’s, ao turismo, à história de arte, ao investigador, à educação, etc. (RESENDE, 2013, p. 28-
30). 

 Geralmente, o registo e documentação de informação de um inventário tem por base uma 
ficha técnica, que utiliza um formato padrão, destinada a cada obra inventariada, complementada com 
fotografias e/ou desenhos documentais. 

 A complexidade deste processo aliado à complexidade da evolução e das alterações que se 
dão em todos os âmbitos, leva à necessidade de uma acção conjunta de profissionais especializados 
em diversas áreas para uma identificação mais precisa desses valores e posterior orientação de 
acções de preservação (CARVALHO; AMARAL, 2011, p. 6-7). Também a participação da sociedade 
neste processo constitui um importante ponto de partida para o reconhecimento do valor patrimonial 
dos conjuntos/edifícios e consequentemente a sua preservação (CARVALHO; AMARAL, 2011, p. 4). 

 Por fim, face às constantes alterações do património edificado, utilizando aqui a palavra 
património no seu sentido mais lacto, e à existência de factores de risco inerentes à salvaguarda 
desta herança, é necessário que se proceda a uma sistemática produção de registos e à sua 
permanente actualização, de modo a que se definam critérios e estratégias para intervenção futura, 
indispensáveis à implementação de políticas de conservação e valorização das obras arquitectónicas 
em questão (GOMES; LEITE; NETO; OLIVEIRA; BRAGANÇA, 2012, p. 4). Deste modo, podemos 
afirmar que a utilização de suportes digitais para o registo, actualização e divulgação de informação 

tem sido, cada vez mais, o método mais eficiente, contrapondo-se aos registos tradicionais, onde as 
fichas técnicas eras preenchidas à mão e continham elementos iconográficos anexados4.  

 

Inventário temático: consiste no registo e documentação de informação com base num tema 
escolhido, onde é aprofundado o estudo sobre esses imóveis. 

 

Exemplos de Inventários de Arquitectura: 

- Arquitectura do Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico 1925-1965 (1997) 

																																																								
4 Entrevista à Dr. Paula Figueiredo, a 14 de Junho de 2017, nas instalações do SIPA, Forte de Sacavém. 
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- Inventário do Património Arquitectónico (IPA) (1992 – criação) 

- Fundação Docomomo Ibérico (1993)      

 

Roteiro de Arquitectura 

 Caracteriza-se por um caminho, itinerário ou rota a percorrer em viagem. Este pode ser 
organizado de forma espontânea pelo próprio indivíduo ou de forma organizada por entidades 
públicas e/ou privadas. Deste modo, quando comercializados, os roteiros tendem a ser um 
documento que contém a descrição detalhada de um itinerário de visita, podendo conter informações 
diversas de apoio ao conhecimento das obras arquitectónicas e de orientação do percurso (SILVA; 
NOVO, 2010, p. 29-31). 

 Um roteiro constitui uma das principais formas de divulgação e de auxílio no conhecimento 
das obras e monumentos existentes numa região, uma vez que procura incentivar o utilizador a visitar 
e a explorar o itinerário sugerido, podendo ser composto por um ou mais elementos que lhe conferem 
identidade. Porém, salienta-se que o termo Roteiro de Arquitectura, por si só, já poderia constituir 
uma temática dentro das opções de roteiro existentes (roteiro gastronómico, roteiro histórico, roteiro 
de cultural popular, etc.). Contudo, este conceito abrange uma vasta gama de temas mais restritos, os 
quais podem ser a base de partida para a criação de um roteiro, tais como roteiros baseados numa só 
tipologia arquitectónica (Roteiro de Espaços de Públicos, Roteiro de Arquitectura Habitacional, etc.), 
roteiros centrados em apenas um estilo de arquitectura (Roteiro de Arquitectura Moderna, Roteiro de 
Arquitectura Contemporânea, etc), roteiros incidentes em obras de um determinado autor (Roteiro de 
obras do Arquitecto Álvaro Siza Vieira, etc.), etc. É também importante salientar que quanto mais 
específico for o tema, mais restrito se torna o público alvo (SILVA; NOVO, 2010, p. 30-32).  

 Seja qual for a temática, para efectuar o processo de elaboração de um roteiro é fundamental 
proceder ao levantamento das potenciais obras existentes na área seleccionada, analisar o seu 
contexto histórico e geográfico, tipologias, informações gerais, percursos possíveis entre elas, etc. 
seguido de uma análise e identificação do nível de importância das obras (SILVA; NOVO, 2010, p. 

39). Após reunida e tratada a informação torna-se necessário definir o meio de comunicação dos 
dados que compõe o roteiro. Este pode ser realizado através de diferentes suportes como por 
exemplo um cartaz, um guia, um folheto, uma página Web, etc. (PEREIRO, 2002, p. 4) desde que, de 
forma clara e objectiva, contenha as informações principais de apoio ao roteiro: lugares a serem 
visitados, percursos entre as obras, contactos, meios de transporte, informações complementares 
interessantes, duração aproximada, meios de transporte, etc. (SILVA; NOVO, 2010, p. 47). 
Dependendo do tipo de publicação, podem também conter informações mais elaboradas tais como 
texto de apoio ao conhecimento das obras arquitectónicas, fotografias, mapas de localização, 
desenhos, etc. 
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Exemplos de Roteiro de Arquitectura: 

- Guia Oficial da Exposição do Mundo Português  (1940) 

- Roteiro de Arquitectura 
- Mapa de Arquitectura Lisboa (2003) 
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2.3 UMA VISÃO HISTÓRICA PORTUGUESA DO USO DO REGISTO ARQUITECTÓNICO 

 No presente texto, não se pretende fazer uma reflexão exaustiva de todos os tipos de 

documentos que foram publicados ao longo da história da arquitectura portuguesa, mas sim 
apresentar uma breve contextualização dos registos e momentos mais marcantes destas 
publicações. 

 Recuando no tempo, é possível encontrarem-se exemplos de representações iconográficas 
com finalidades documentais. O levantamento arquitectónico na antiguidade das culturas do Egipto e 
da Mesopotâmia era bastante comum, pois a execução de inventários das propriedades era realizado 
com muita frequência, geralmente com recurso constante à iconografia dos imóveis em planta. 
Embora com finalidades utilitárias e não culturais, pode-se afirmar que foi o início do procedimento de 
registo da memória do imóvel (OLIVEIRA, 2008, p. 14). 

 Em Portugal, atendendo aos registos anteriormente mencionados no capítulo Glossário: 
identificação de tipos de publicações, as primeiras iniciativas deste tipo de documentação de 
arquitectura tiveram como pioneira a inventariação do património arquitectónico em Portugal. A partir 
da primeira metade do século XVIII, mais concretamente a 1721, o rei D. João V, através do Alvará 
em Forma de Ley incumbiu à “Academia Real de História de proceder à salvaguarda de todos “os 
monumentos antigos, que havia, e se podião descobrir no Reyno, dos tempos, em que nelle 
dominárão os Phenices, Gregos, Persos, Romanos, Godos e Arábios””. Neste alvará, apesar do 
conceito de património apresentado estar apenas associado a monumentos da Antiguidade, era 
também proibida a destruição, parcial ou total, de qualquer exemplo arquitectónico daquele período, 
mesmo que em estado de ruína (NOÉ, 2016, p. 71). 

 No século XIX, este conceito de património em Portugal deixou de estar apenas associado a 
“antiguidades”, alargando-se a qualquer monumento histórico. Acompanhando a tendência geral 
verificada na maioria dos países, também em Portugal foi publicada legislação nesta área e criadas 
entidades responsáveis pela inventariação, classificação, salvaguarda e protecção do património 
arquitectónico. Entre os anos 1802 e 1870 foi incumbida à Inspecção dos Monumentos e 

Antiguidades a responsabilidade de comunicar às câmaras os exemplos encontrados em seus 
municípios. Em 1852 foi criado o Ministério das Obras Públicas, Comercio e Indústria (MOPCI), ao 
qual foi atribuída a tarefa de conservação e restauro dos monumentos históricos (NOÉ, 2016, p. 72). 
Em 1882, até 1897, foi fundada a Comissão dos Monumentos Nacionais, integrada no MOPCI, que 
tinha como principal objectivo a execução dos trabalhos de inventariação e classificação dos 
monumentos mais relevantes e a posterior selecção das obras a restaurar sob acompanhamento 
deste organismo. Em 1890, criou-se o Ministério da Instrução Púbica e das Belas Artes (1ª Repartição 
Geral de Belas Artes), o qual passou a ser responsável pelos objectivos da Comissão dos 
Monumentos Nacionais durante os dois anos seguintes. Após a extinção deste ministério, as 
respectivas tarefas ficaram ao critério do Ministério do Reino e do MOPCI. Em 1898, integrado nesta 
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última entidade, foi ainda criado o Conselho Superior dos Monumentos Nacionais com o mesmo 
propósito da anterior Comissão dos Monumentos (NOÉ, 2016, p. 73). 

 No início do século XX, depois de dez anos de trabalho do Conselho dos Monumentos 
Nacionais, foi publicado, em 1910 pelo MOPCI, o primeiro registo oficial com 449 monumentos, tendo 
por base a legislação definida no Decreto de 24 de Outubro de 19015 e uma lista de imóveis 
elaborada pela Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses, em 1904. Porém, a 
constante alteração de ministérios e departamentos responsáveis pelos serviços de inventariação, 
registo, salvaguarda e intervenção nos monumentos classificados trouxe consigo algumas 
desvantagens, uma vez que veio comprometer a qualidade das acções nessas áreas e conduzir à 
disseminação dos recursos e meios utilizados, até à actualidade (NOÉ, 2016, p. 73-74). 

 Em 1929, com a criação da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 
o processo de inventariação e intervenção nos monumentos classificados passou a desenvolver-se, 
temporariamente, no âmbito do Ministério de Comércio e Comunicações. Esta nova direcção geral 
herdou as competências atribuídas à 3ª Repartição Geral de Belas Artes nas áreas da inventariação, 
conservação e restauro de monumentos. Mais tarde, em 1932, um decreto-lei centrou no Conselho 
Superior de Belas Artes todas as actividades administrativas e técnicas, até então dispersas, 
relacionadas com o processo de inventariação de imóveis de interesse histórico, artístico e 
arqueológico. Estabeleceu-se também que a Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, 
em cooperação com a Academia Nacional de Belas Artes, com a Inspecção Geral das Bibliotecas e 
Arquivos, com o Conselho Superior de Belas Artes e com a colaboração de outras entidades, 
promovessem a execução do inventário de bens imóveis e móveis que fossem dignos de 
inventariação. Em 1949, o mesmo decreto foi alargado à inventariação, não só do imóvel isolado, mas 
também dos conjuntos6 (NOÉ, 2016, p. 74-76). 

 Em 1980, foi criada uma outra entidade que tinha, também, como objectivos principais o 
processo de inventariação, conservação, restauro e salvaguarda dos bens imóveis e móveis 
constituintes do património cultural do País. Mais uma vez, as tentativas de unificação de registo e 

documentação de património foram quebradas, levando ao aparecimento de dois sistemas de 
inventário patrimoniais, ainda hoje existentes: o inventário do Instituto Português do Património 
Cultural (IPPC), actualmente produzido pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), e o 
inventário da DGEMN, actualmente também gerido pela DGPC, designado de Sistema de Informação 
para Património Arquitectónico (SIPA) desde 2007 (NOÉ, 2016, p. 76). 

 Nos finais do século XX, o inventário ganhou uma nova dinâmica e projecção, assistindo-se a 
um aumento do interesse pelos processos de inventariação, salvaguarda e divulgação do património 

																																																								
5 Decreto publicado pelo MOPCI, onde foram estabelecidas as bases para a classificação de imóveis como 
“monumentos nacionais”, considerando “os aspectos arqueológico, histórico e arquitectónico”. 
6 “Conjuntos: grupos de construções isolados ou reunidos que, em virtude da sua arquitectura, unidade ou 
integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência” 
(UNESCO, 1972, Art. 1º). 
	



	 18	

arquitectónico com um conceito mais alargado. Passaram-se não só a inventariar os monumentos 
históricos e arquitectónicos mais relevantes, como também a arquitectura industrial7, a arquitectura do 

século XX, a arquitectura popular e os espaços verdes, património este classificado ou não. 
Simultaneamente, o crescente interesse pelos diferentes tipos de património levou à diversidade das 
entidades promotoras de classificação e inventariação, tais como associações de património, 
universidades entre outros organismos. Estes procedem a diversos tipos de inventários, geográficos 
ou temáticos, consoante os seus objectivos e metodologias de levantamento e documentação de 
património (NOÉ, 2016, p. 77 e 79). 

 Geralmente, este tipo de registo era realizado através do preenchimento de uma ficha escrita 
manualmente, a qual era posteriormente dactilografada, e só depois impressa para serem colados 
elementos gráficos e fotográficos. Mais tarde, vieram a ser digitalizadas e actualizadas sendo 
actualmente disponibilizadas em websites das respectivas entidades, como por exemplo o Inventário 
do Património Arquitectónico (IPA)8 ou em publicações físicas, como é o caso do livro Arquitectura do 
Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico 1925-1965, publicado em 1997. 

 No início do século XX, começaram a ser publicados alguns periódicos de arquitectura, tais 
como as revistas A Construção Moderna9 e A Arquitectura Portugueza10, que vieram abrir uma época 
de publicações ininterruptas até à actualidade. Também, a partir da década de 30, é possível 
encontrarem-se, pequenos livros ou folhetos derivados da reprodução de conferências e exposições, 
como por exemplo o folheto-guia da Exposição do Mundo Português, exibida em 1940. Refere-se, no 
entanto, que a publicação e a divulgação de documentos como catálogos de exposições ou 
publicações decorrentes de investigações foi escassa ao longo de quase todo o século XX, 
observando-se um crescimento nas suas últimas décadas (TOUSSAINT, 2009, p. 12). 

 Na sequência da Revolução de 25 de Abril, marcada pelo fim à censura e a liberdade de 
expressão, a edição e a divulgação de artigos sobre arquitectura tornou-se cada vez mais comum, 
levando publicações não especializadas e de carácter generalista a mostrar interesse por temas 
relacionados com a propagação de informação nesta área, como por exemplo os jornais Expresso11 e 

Jornal de Letras12. Também o Jornal dos Arquitectos13 teve, e continua a ter, um importante papel na 
divulgação de obras de arquitectura (REIS, 2007, p. 89-114). 

																																																								
7 Exemplo: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/arquitetura/, IHRU/IGESPAR, 2010 
(Referência Bibliográfica: IHRU/IGESPAR, Kits – Património | Kit 03 – Património Industrial, Coordenação João 
Vieira e Manuel Lacerda, Novembro 2010)	
8 www.monumentos.pt  
9 A Construção Moderna: Revista Quinzenal Illustrada, publicada pela primeira vez a 1 de Fevereiro de 1900 
(www.arquitectos.pt). 
10 A Arquitectura Portugueza: Revista Mensal de Arte Architectural Antiga e Moderna com primeira edição datada 
de Janeiro de 1908 (www.arquitectos.pt). 
11 Em 1979, o seminário Expresso publicou no jornal o primeiro artigo dedicado exclusivamente a arquitectura 
(REIS, 2007, p. 94). 
12 A 14 de Abril de 1981, o Jornal de letras começou a publicação de uma série de artigos sobre arquitectura 
(REIS, 2007, p. 99). 
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 Progressivamente, várias livros começaram a ser editados, sendo de se destacar a 2ª edição 
do livro Arquitectura Popular em Portugal, publicado em 1980. Uma 1ª edição já havia sido publicada 

em 1961, resultado do Inquérito à Arquitectura Popular. Keil do Amaral, em 1947, no texto “Uma 
iniciativa necessária” já salientava as potencialidades da realização deste trabalho que ao reunir 
distintas entidades contribuiriam “para a realização de uma obra útil, capaz de constituir uma pedra 
angular na renovação da nossa arquitectura” (AMARAL, 1947, p. 329). 

 Como consequência do impacto gerado pela 2ª edição do livro, a Associação dos Arquitectos 
Portugueses (AAP) tomou a iniciativa de alargar o inquérito às regiões autónomas Madeira e Açores, 
até então restrito ao território continental. Estes novos estudos só vieram a ser publicados nos anos 
2000, no caso do livro Arquitectura Popular nos Açores, por acção da actual Ordem dos Arquitectos 
(OA), e 2002, no caso da publicação Arquitectura Popular na Madeira, da autoria de Victor Mestre 
(REIS, 2007, p. 126-127).  

 A segunda metade do século XX, marcada pela implantação do Movimento Moderno em 
Portugal, trouxe consigo várias consequências e evoluções até hoje, destacando-se o aumento do 
número de arquitectos e o volume da construção, o que levou a uma maior produção e diversidade de 
documentação sobre Arquitectura (TOUSSAINT, 2009, p. 187). Vários catálogos resultantes de 
exposições e inúmeros guias de Arquitectura foram sucessivamente publicados ao longo das últimas 
décadas e início do século XXI, evidenciando-se o catálogo da 1ª Exposição Nacional de 
Arquitectura: 1975-1985, exibida em 1986, e o primeiro Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa, 
publicado em 1987. A importância destas publicações foi referenciada por Nuno Teotónio Pereira 
(1987) no prefácio à 3ª edição da Arquitectura Popular em Portugal: “(...) E isto apesar de nos últimos 
tempos terem começado a publicar-se obras documentando o nosso património arquitectónico – é 
certo de qualidade muito variável – mas de qualquer modo úteis ao nível do registo e da divulgação”.	

Por fim, também a evolução dos meios de transporte trouxe influencias nos meios de 
produção, representação e divulgação de Arquitectura. A ideia de movimento levou à necessidade de 
se criarem novas formas de determinação de percursos e roteiros, conduzindo à criação de suportes 

exclusivos para esse fim, como por exemplo a plataforma online Roteiro de Arquitectura14 (GOMES, 
2003, p. 722).	

	

	

	

	

	

																																																																																																																																																																													
13 O Jornal dos Arquitectos fez a sua primeira publicação a 12 de Novembro de 1981 (www.arquitectos.pt). 
14 www.roteiroarquitectura.pt 
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2.4 PUBLICAÇÕES FÍSICAS VS. PUBLICAÇÕES DIGITAIS 

Ao longo da História, a sociedade tem vindo a reconhecer a importância da herança cultural, 

levando a um maior interesse por questões relativas à sua preservação e divulgação. Porém, alguns 
monumentos têm vindo a ser perdidos devido a factores ambientais e humanos, o que contribuiu para 
uma crescente necessidade de documentação e publicação do registo deste legado (NOGUEIRA, 
2010, p. 15). 

Nos dias de hoje, podemos observar uma grande variedade de documentos responsáveis 
pela divulgação de obras de Arquitectura, traduzindo-se num meio essencial ao conhecimento, 
salvaguarda e protecção desses bens. Neste contexto, torna-se fundamental definir o conceito de 
documentação arquitectónica como uma prova histórica resultante de um processo contínuo e 
sistemático de levantamento, registo, tratamento, publicação e divulgação de informações gráficas 
e/ou não gráficas sobre obras arquitectónicas para os mais variados fins (AMORIM, 2010, p.1).  

Na presente dissertação, após uma análise intensiva de casos de estudo assentes em 
diversas publicações físicas e/ou digitais, podemos observar notórias actualizações face às técnicas e 
suportes de divulgação de informação ao longo do tempo, consequência dos avanços tecnológicos.  

	

 “O papel estará connosco infinitamente, mas sua importância como meio de encontrar, 
preservar e distribuir informação já está diminuindo. (...) À medida que os documentos ficarem mais 
flexíveis, mais ricos de conteúdo de multimídia e menos presos ao papel, as formas de colaboração e 
comunicação entre as pessoas se tornarão mais ricas e menos amarradas ao local onde estão 

instaladas” (GATES, 1995, p. 145 e 173). 

 

 Tradicionalmente, as publicações consistiam em documentos físicos e tangíveis, onde a 
informação era normalmente inscrita em papel, com apresentação de textos e elementos gráficos, 
limitada aos fascículos impressos (MARCACINI, 1999, p. 6). Porém, o avanço da tecnologia 
proporcionou novas vantagens face aos documentos tradicionais, permitindo uma maior eficiência e 
rapidez na produção e transmissão de informação.  

 Também no campo das publicações arquitectónicas as novas tecnologias se fizeram sentir, 
sejam para fins de levantamento de dados, sejam para o registo, a documentação, a publicação e a 
divulgação de informação.  

 Inicialmente, todas as publicações, sejam guias, inventários ou catálogos de exposições, 
eram realizados em suporte de papel, sendo actualmente cada vez mais a tendência para a 
substituição deste suporte por suportes digitais acessíveis através de websites ou aplicações para 
androids, como é o caso da aplicação Architectural Guide Portugal15. Assim, a evolução tecnológica 

																																																								
15 www.guiasdearquitectura.com 
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da informação e comunicação veio superar as limitações verificadas com o uso das publicações 
físicas, uma vez que os utilizadores estão sujeitos ao número de exemplares impressos e ao local 

onde se encontram, tornando as publicações mais seguras, confiáveis e de difusão mais rápida e 
universal (GANDINI; SALOMÃO; JACOB, 2004, p. 6).  

 Proveniente da experiência das técnicas tradicionais, várias outras vantagens estão 
associadas à produção de publicações digitais desde a eficiência de catalogação e a facilidade de 
actualização de dados até à flexibilidade e diversidade dos produtos gerados, aos baixos custos de 
produção e à rápida difusão de informação. Contudo, este tipo de documentação tem também tem 
vindo a demonstrar algumas desvantagens, uma vez que leva à produção de um grande acervo de 
dados que, geralmente, se apresenta de difícil acesso ao público comum, seja pela linguagem 
especializada adoptada, seja pelos programas requeridos, limitando assim o seu acesso a um público 
específico (NOGUEIRA, 2010, p. 15). 

 É também de se salientar que as publicações digitais vieram proporcionar um maior 
envolvimento do público com as obras arquitectónicas, uma vez que estes suportes se têm vindo a 
desenvolver de forma mais atraente no seu modo de comunicação e divulgação de informação, 
recorrendo à criação de softwares interactivos, à elaboração de temáticas e conexões históricas e 
geográficas, ao uso de elementos gráficos não estáticos, entre outros recursos que complementam as 
informações básicas (NOGUEIRA, 2010, p. 68 e 72). 

 Para concluir, podemos observar que as publicações digitais alcançam todas as finalidades 
das publicações tradicionais, de forma mais rápida e eficiente, diferenciando-se pela sua forma de 
materialização (GANDINI; SALOMÃO; JACOB, 2004, p. 7 e 9). 
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PARTE II: CASOS DE ESTUDO 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO – CRITÉRIOS DE SELECÇÃO  

 O presente capítulo procura dar a conhecer diferentes perspectivas e modos de divulgação 
da arquitectura projectada e construída em Portugal. Para este efeito, apresentam-se um conjunto 

de publicações criadas para este fim, em formatos físicos e/ou digitais, produzidas por diversas 
entidades e enquadramentos distintos. Procurou-se, tanto quanto possível, que as publicações 

cobrissem distintos períodos e que se constituíssem como referências no panorama da arquitectura 
produzida em Portugal. Desta análise, pretende-se retirar uma leitura das distintas formas de 

divulgação de obras de arquitectura portuguesa através da análise, caracterização e comparação 

dos conteúdos teóricos e da sua organização. 

 Numa primeira fase, tornou-se indispensável estabelecer critérios de selecção das 

publicações a estudar, constituídas como casos de estudo, de entre as várias ofertas existentes. 
Neste sentido, foram estabelecidos parâmetros de selecção por diferentes categorias,  por tipos de 

formato e por tipos de suporte – atlas, catálogos, guias, inquéritos, inventário e roteiros.  

 De entre os tipos de formatos seleccionados, distinguem-se os formatos físicos e os digitais. 

Relativamente aos tipos de publicação, estas diferenciam-se pelas diferentes metodologias de 
recolha de informação, investigação realizada e/ou objectivos da publicação16. 

 De entre as publicações apresentadas, estas podem ser enquadradas em uma ou mais 

categorias de selecção: 

- históricas: compilações que percorrem diferentes períodos da história da arquitectura ou 

centradas num determinado período arquitectónico; 

- tipológicas: obras centradas em diferentes tipologias arquitectónicas; 

- geográficas: quando são embelecidos limites geográficos para a investigação, como por 
exemplo um país, uma cidade, ou limites impostos pelos próprios autores da publicação; 

- monográficos: compilações centradas em obras de um determinado autor; 

- por entidade promotora da publicação, tais como a Ordem dos Arquitectos, Docomomo, 
SIPA, entre outros; 

- no âmbito da realização de exposições ou eventos. 

Para a apresentação dos objectos de estudo seleccionados, foi criada uma ficha de leitura  

(ficha-tipo síntese) para cada caso, de forma a tornar mais eficaz a leitura e uma posterior análise 
comparativa entre as diferentes publicações. Estas encontram-se organizadas por ordem alfabética 

																																																								
16 Ver capítulo Glossário: identificação de tipos de publicações – atlas, catálogo, guia, inquérito, inventário e 
roteiro. 
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(Atlas, Catálogo, Guia, Inventário, Inquérito e Roteiro) e os diferentes casos analisados estão 

distribuídos cronologicamente. 

Quanto à estrutura e organização das fichas são apresentados quatro tópicos distintos: 
Categoria – descrição sumária do assunto da publicação; Âmbito e Objectivos – enquadramento da 

publicação e resumo dos conceitos e objectivos principais da compilação; Metodologia – é descrita 
toda a metodologia e processo utilizados durante a investigação, desde os critérios de selecção das 

obras ao modo de inventariação, catalogação e organização da informação; e Estrutura – 
apresentação da estrutura de organização da informação na publicação.  

 Por fim, é de se salientar que toda a informação analisada provém da fonte bibliográfica 
constituída pela própria publicação, complementada, quando considerado necessário, com outras 

referências bibliográficas e autores que se consideraram relevantes para a caracterização da 

publicação. Por este motivo, optou-se por colocar no texto das fichas síntese apenas as referências 
relativas a outras publicações, sendo a restante informação retirada da própria publicação.  
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3.2 CASOS DE ESTUDO ANALISADOS  

ATLAS 

 

1. Atlas do Património Classificado e em vias de Classificação 

Sítio da Internet: http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I ENTIDADE PROMOTORA 

 O Atlas do Património Classificado e em vias de Classificação é uma plataforma que permite 

ao utilizador a pesquisa georreferenciada de bens imóveis, classificados e em vias de classificação, 

localizados em Portugal Continental, e das respectivas zona de protecção.  

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Com a colaboração das Câmaras Municipais e das Direcções Regionais de Cultura, a 

Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) iniciou em 2001 um processo de georreferenciação 

do Património Nacional, disponibilizado no portal Atlas do Património Classificado e em vias de 
Classificação. 

 Esta plataforma tem como objectivo principal disponibilizar informação relativa a 

monumentos, conjuntos e sítios, classificados e em vias de classificação, com a identificação dos 
limites dos imóveis classificados e respectivas zonas de protecção, através da pesquisa 

georreferenciada, contribuindo para uma gestão integrada do património cultural imóvel. 

 Na sequência de novos processos de classificação, a informação apresentada no Atlas do 
Património Classificado e em vias de Classificação encontra-se em permanente actualização.  

 

METODOLOGIA  

 A selecção do património a georreferenciar assentou, essencialmente, na classificação dos 
bens imóveis. 

 De seguida, a informação passa por um processo de produção até à sua disponibilização no 
portal Atlas do Património Classificado e em vias de Classificação. Este processo vai sendo 

actualizado no seguimento de novos procedimentos e da evolução jurídica dos bens imóveis 

(classificação ou vias de classificação).  
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ESTRUTURA 

 A pesquisa do património pode ser realizada através no portal pelo utilizador com base na 

utilização das ferramentas disponíveis. Toda a informação disponibilizada é apresentada sobre um 
mapa interactivo, o qual pode ser ajustado à escala pretendida.  

 O utilizador pode pesquisar e visualizar o património e respectivas zonas de protecção por 
temas na janela “Conteúdos e Legenda”, onde é possível filtrar o conteúdo a apresentar através da 
activação ou desactivação de temas e também regular a transparência de cada um.  

 No canto superior direito, existe uma ferramenta que possibilita a pesquisa de informação por 
endereço, visualizando os temas respectivos. Essa ferramenta permite, ainda, aceder a uma janela 
denominada de “Mapa Base”, a qual permite seleccionar um mapa base ou imagens de satélite para 
apresentação da informação. 

 Na canto inferior direito, uma seta sombreada a preto remete para a activação de uma janela, 
onde é apresentado um enquadramento geográfico da informação exibida no ecrã.  

 Estas informações são complementadas com janelas de atributos relativas a cada bem 
imóvel, zona geral e especial de protecção e restrições: 

1. Quanto ao património imóvel são exibidas as seguintes informações: número de inventário, 
designação, distrito, concelho, freguesia, situação actual, categoria, classificação, restrições, 
ZEP – Diploma e observações, as quais nos direccionam para uma ficha técnica17 no website 
da DGPC. Estas janelas apresentam ainda uma fotografia do bem imóvel seleccionado; 

2. Para as zonas gerais de protecção são apresentadas a designação, a situação actual e a 
categoria de protecção; 

3. Nas zonas especiais de protecção apresentam-se a designação, o diploma, as restrições e 
observações; 

4. Nas áreas restritas são exibidas a designação, zonamento e uma ligação que remete para 
uma ficha técnica no website da DGPC; 

5. Uma janela remete também para informações acerca da freguesia, conselho e estado de 

actualização da freguesia seleccionada.  

 Por fim, esta plataforma disponibiliza ainda uma barra de ferramentas que permite efectuar 
desenhos e medições sobre a informação, ou a sua impressão.  

 

																																																								
17 As mesmas fichas técnicas de cada monumento, conjunto e sítio, classificados e em vias de classificação, e 
respectiva zona de protecção podem ser acedidas através da página da Pesquisa Geral no website da DGPC, 
na qual o utilizador, com base num conjunto de ferramentas, pode filtrar a informação pretendida. Estas fichas 
apresentam um conjunto de dados relativos ao património: designação, localização, protecção, descrição geral, 
imagens e bibliografia. 
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2. Atlas Urbanístico de Lisboa / Lisbon Uban Atlas 

SALGADO, Manuel; LOURENÇO, Nuno (2006) Atlas Urbanístico de Lisboa / Lisbon Urban Atlas. 

Lisboa: Argumentum, 2006. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO 

 Esta compilação apresenta 56 bairros da cidade de Lisboa, caracterizando-os com dados 

qualitativos e quantitativos, a fim de se conseguirem estabelecer comparações entre as distintas 
abordagens. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Publicado em Novembro de 2006, o Atlas Urbanístico de Lisboa surge no âmbito do curso 
de Arquitectura do Instituto Superior Técnico, na disciplina de Desenho Urbano leccionada pelos 

professores Manuel Salgado e Nuno Lourenço.  

 Aliado à intenção de publicar informação relativa à quantidade e às qualidades dos bairros 
de Lisboa como contributo para um debate sobre a evolução da cidade e as consequências a que 

lhes estão associadas, esta compilação surge também de um exercício proposto aos alunos de 
Desenho Urbano, intitulado de “Ler a Cidade”. Assim, este estudo tem como objectivo principal o 

enfoque nos princípios de organização da cidade de Lisboa confrontando-os com as experiências 
pessoais do espaço urbano ao longo do tempo. Cabe assim aos alunos debruçarem-se sobre 

assuntos relacionados com o ordenamento do território, a fim de proporcionar uma comparação 

entre as diferentes situações analisadas.   

 Salienta-se que a concretização deste projecto contou com o apoio financeiro de várias 

instituições. O objectivo principal desta publicação é académico, destinando-se a todos os 
profissionais, estudantes ou apenas curiosos sobre o assunto. 

  

METODOLOGIA  

 Considerando como método de análise mais apropriado o contacto directo com o material 
de estudo, o exercício limitou-se apenas à cidade de Lisboa.  

 A cidade foi subdividida num conjunto de 56 bairros a analisar onde, tal como citado na 

publicação, “a escolha e delimitação das “amostras” não obedece a critérios estatísticos – é a 
“escolha dos docentes” que previamente avaliaram a variação dos critérios de desenho, 

seleccionados à partida para os fins de investigação”.  

 De seguida, foram estabelecidos diversos conteúdos a investigar por bairro seleccionado, 

como por exemplo a história do lugar, a forma urbana, as tipologias dominantes e sua distribuição 
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funcional, parâmetros quantitativos tais como áreas de implantação e construção, entre outros 

aspectos urbanísticos.  

 Após recolhida a informação em campo esta foi analisada e tratada, viabilizando a 
comparação entre as distintas abordagens e a uniformidade da publicação. 

 

ESTRUTURA  

 O Atlas encontra-se organizado em 56 capítulos, cada um representativo de um dos bairros 
da cidade de Lisboa. Estes são antecedidos de quatro textos introdutórios alusivos à cidade em 

estudo, entre os quais são também apresentados o âmbito e objectivos gerais da publicação e 
metodologia utilizada: 1. “Ler a Cidade”; 2. “Das ruas e das casas”; 3. “Lisboa e Tejo e tudo...”; 4. “A 

Evolução Urbanística de Lisboa”. De seguida é ainda apresentado um mapa da cidade com a 

respectiva localização dos bairros analisados. 

 Quanto à estrutura dos capítulos, estes encontram-se ordenados alfabeticamente e com 

estrutura semelhante: 

1. Todos os capítulos apresentam três páginas de informações e linguagem distintas; 

2. Na primeira página são observadas informações tais como o nome do bairro em questão; 
textos de enquadramento e caracterização do mesmo: “Origem do processo de 

urbanização”, “Tipologias dominantes no edificado” e “Carácter do espaço aberto”; dois 

mapas legendados: “Edifícios e ocupação do solo” e “Distribuição funcional”; informação 
relativa a índices e parâmetros urbanísticos; e fotografias do território; 

3. Na segunda página é apresentado um mapa do bairro acompanhado de uma legenda gráfica 
que permite obter informações acerca do limite da área de estudo, superfície de solo 

permeável, superfície pavimentada, elementos de compartimentação, arborização, número 
de pisos, cotas altimétricas, anexos e relações de escala. Segue-se ainda a apresentação de 

dois cortes simplificados do terreno; 
4. Por fim, na terceira página é exibida uma fotografia aérea da área em questão auxiliada por 

um pequeno mapa de localização. 

 Ao longo do livro são ainda apresentadas informações técnicas acerca da publicação, 
índice, bibliografia e glossário. Também uma versão em inglês acompanha todos os textos em 

versão portuguesa. 
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CATÁLOGOS 

 

1. 1ª Exposição Nacional de Arquitectura 1975-1985 

1ª Exposição Nacional de Arquitectura: 1975-1985. Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 

1986. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO I CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO 

 O Catálogo da 1ª Exposição Nacional de Arquitectura 1975-1985 apresenta uma compilação 

de obras produzidas no período do pós Revolução 25 de Abril de 1974, com base numa reflexão 
sobre as novas condições criadas à intervenção do Arquitecto. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a Secção Regional do Sul (SRS) da 
Associação dos Arquitectos Portuguesas (AAP) tomou a iniciativa de organizar a 1ª Exposição 

Nacional de Arquitectura, apresentada na Sociedade Nacional de Belas Artes.   

 Esta exposição contou com a colaboração de mais de 300 participantes e com a exposição 

de cerca de 500 obras, cuja intenção principal passava pela apresentação de um panorama muito 
vasto do exercício da actividade da arquitectura e urbanismo, no período compreendido entre 1975 

e 1985, praticado em Portugal Continental e nas regiões autónomas (PIMENTA, 1986). 

 Destinada à participação de todos os arquitectos sócios da AAP em actividade, de forma 

individual ou colectiva, estes contribuíram com diversas obras e projectos construídos na década 
1975-85 para comporem esta exposição. Nela é possível observarem-se as diferenças 

arquitectónicas e urbanísticas produzidas na década e nas diferentes regiões. Além disso, esta 

exposição procura também enaltecer o valor da profissão dos Arquitectos enquanto agentes 
imprescindíveis para a intervenção nos lugares e na sociedade, face às difíceis condições em que 

exerceram a sua prática profissional. Um terceiro objectivo é ainda lançado como consequência da 
intenção da exposição, que visa o prolongamento de uma discussão assente não só nas condições 

essenciais ao proveito da actividade do arquitecto na sociedade, mas também no conteúdo do 
próprio lugar que este pretende ocupar.  
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METODOLOGIA  

 Resultado da grande adesão de participantes, a AAP viu-se confrontada com a execução de 

um grande trabalho de selecção, catalogação e de definição de critérios para as obras que não se 
identificaram com as normas do Regulamento. 

 Considerando o objectivo principal da exposição de exibir as mudanças ocorridas na prática 
arquitectónica e urbanística após o 25 de Abril de 1974, foi tido como primeiro critério de selecção a 

exclusão de todas as obras não pertencentes à década de 1975-85. Também os projectos 
construídos fora do território nacional ou de outros espaços lusófonos eram postos de lado. 

 Para a exposição foram seleccionados diversos tipos de obras, tais como as de autoria 
individual ou colectiva, as grandes realizações ou as pequenas obras, as de iniciativa privada ou 

pública, as localizadas nas grandes cidades ou nas pequenas localidades, etc., com a finalidade de 

melhor representarem as diferentes propostas de intervenção na sociedade e do território. 

 

ESTRUTURA  

 Quanto à organização do catálogo, as obras encontram-se distribuídas ao longo de 22 

capítulos, cada um destinado a um distrito do território português, exceptuando-se o caso de 
Lisboa, em que se optou por fazer a distinção entre “Lisboa concelho” e “Lisboa outros concelhos”. 

As diferentes regiões estão organizadas por ordem alfabética e os diversos trabalhos são numerados 

por ordem crescente. 

 O catálogo inicia-se com um texto introdutório à 1ª Exposição Nacional de Arquitectura 

1975-1985 da Direcção da SRS da AAP, seguida do índice da publicação. 

 Antecedendo a descrição das obras é apresentada uma nota da Comissão Organizadora, 
assente numa reflexão sobre temas propícios à realização da exposição. Ainda antes da 

apresentação das fichas técnicas é exibida uma lista de participantes, na qual constam os elementos 

principais, nome, ano de formatura, número de sócio, secção regional a que pertence e, por fim, o 
número dos respectivos trabalhos e o distrito a que pertencem. 

 Em seguida são apresentadas as obras e os projectos descritos em fichas técnicas com as 
seguintes informações (sempre que possível): designação do trabalho, entidades intervenientes e um 

texto descritivo do projecto. Também uma fotografia ou desenho da obra pode fazer parte da ficha 
em questão. 

 No final de alguns capítulos é ainda possível observarem-se painéis de publicidade da 
época. 
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2. Arquitectura do século XX: Portugal 

BECKER, Annette; TOSTÕES, Ana, WANG, Wilfried (1998) Arquitectura do século XX: 

Portugal. Prestel, Munchen, Lisboa, 1998. 

 

CATEGORIA – HISTÓRICO I CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO  

 O catálogo Arquitectura do Século XX: Portugal apresenta uma compilação de obras 

arquitectónicas concebidas em Portugal durante o século XX em formato de fichas de leitura, 

antecedidas por textos de enquadramento nos distintos períodos de concepção e em temas 
previamente definidos. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

  Catálogo publicado no âmbito da exposição Arquitectura do Século XX: Portugal realizada 

pela sociedade Portugal-Frankfurt 97 e pelo Deutsches Architektur-Museum, integrada no tema 
central do festival (século XX) realizado na cidade alemã de Frankfurt, por ocasião da 49ª Feira do 

Livro, que decorreu de 15 a 20 de Setembro de 1997, e em que Portugal foi o país-tema. A arquitecta 

Ana Tostões foi a comissária portuguesa da exposição. Pretendia-se reunir um conjunto de obras, 

que permitisse dar a conhecer ao público estrangeiro uma visão panorâmica da arquitectura 
produzida em Portugal durante o século XX, valorizando a sua originalidade e especificidade. A 

selecção de obras de autor cobria, para além do edifício, a sua relação com a cidade, e reflectia o 

pluralismo que caracteriza a produção ao longo do século XX. Este catálogo, vocacionado também 
para o público português, apresentou numa visão genérica da História da Arquitectura Portuguesa, 

através da pluralidade da amostra de obras arquitectónicas representativas das diferentes vivências 
sociais, politicas e culturais que sucederam ao longo do século.   

 

METODOLOGIA  

 Esta amostra arquitectónica reúne cerca de uma centena de obras, cujo critério de selecção 

teve como premissa a definição de uma periodização definidora do contexto em que as obras foram 
produzidas - sete períodos apresentados em ‘Cronologias’. Com o objectivo de traçar o percurso da 

Arquitectura Portuguesa no século XX, as obras foram analisadas tendo em conta distintos temas 
programáticos e diferentes tipologias arquitectónicas, que se destacaram no período em estudo, 

cruzando horizontalmente a sequência cronológica com os temas programáticos. De entre as 
tipologias analisadas foi dada prioridade aos equipamentos públicos e à habitação. Aqui, foram 

privilegiadas as habitações plurifamiliares e a sua extensão enquanto factor determinante para o 
desenho da cidade, sendo apenas mencionadas as habitações unifamiliares representantes de 

progressos e experiências significativas. Referem-se também os pavilhões de exposição, a 

arquitectura religiosa, e algumas obras de intervenções no património arquitectónico. Por fim, a 
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selecção dos projectos privilegiou aqueles à qual se teve acesso aos desenhos originais, esquissos e 

croquis de concepção, pois permitiram confirmar dados relevantes para o conhecimento da história  

da arquitectura Portuguesa. 

 

ESTRUTURA  

 Reflexo da estrutura da exposição, o catálogo inicia-se com um índice descritivo dos 

assuntos abordados em cada um dos quatro capítulos: I. Cronologias; II. Temas; III Projectos; e IV. 

Apêndice. Antecedidos de um texto introdutório à produção deste volume de autoria dos 

organizadores, seguem os capítulos I. Cronologias e II. Temas, onde a arquitecta Ana Tostões reuniu 
um conjunto de contribuições de diversos autores que nos apresentam uma contextualização das 

obras arquitectónicas seleccionadas. Neste primeiro capítulo, organizados de forma cronológica, são 

apresentados os sete períodos do século XX enquadrando o leitor na arquitectura produzida em 
cada período. Cada análise de um determinado tempo pertence a um autor diferente, mas todos 

seguem uma estrutura semelhante de apresentação: 

1. Início com o título do tema e o autor do texto; 

2. Texto descritivo organizado por subtemas; 

3. Fotografias de obras de referência de cada período descrito e, quando possível, croquis e  

desenhos documentais dos mesmos; 

4. Notas e considerações finais. 

 Ainda dentro da contextualização das obras arquitectónicas, é apresentado um segundo 

capítulo, onde são analisados vários temas programáticos dominantes do século. Também este, 
contando com o contributo de vários autores, segue uma estrutura de apresentação semelhante ao 

capítulo anterior. 

 Com um propósito e estrutura diferentes, são exibidos no terceiro capítulo os projectos 
representativos dos diferentes períodos e temas anteriormente analisados. Descritas cerca de uma 

centena de obras, as respectivas fichas técnicas apresentam uma estrutura base idêntica: 

1. Nome da obra de arquitectura; 

2. Localização e datas de construção do projecto; 

3. Arquitecto responsável e, quando possível, colaboradores do projecto; 

4. Texto descritivo da obra com bibliografia de referência para cada caso; 

5. Fotografias, esquissos e desenhos documentais do projecto. 

 Por fim, o último capítulo deste catálogo encontra-se dividido em subcapítulos onde são 

apresentadas informações complementares, tais como abreviaturas, bibliografia, biografias, índice 
onomástico, créditos fotográficos e agradecimentos.  
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3. Luís Cristino da Silva (Arquitecto) 

FERNANDES, José Manuel (1998) Luís Cristino da Silva, Arquitecto (catálogo de exposição). Lisboa: 

FCG/CAM, 1998. 

 

CATEGORIA – MONOGRÁFICO I CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO 

 A presente publicação apresenta o catálogo da exposição evocativa da obra do Prof. 

Arquitecto Luís Cristino da Silva. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Este projecto surgiu da intenção do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

(CAMJAP) de realizar uma exposição assente na vida e obra de Luís Cristino da Silva. Com o 
objectivo de apresentar o caminho percorrido pelo Mestre-Arquitecto ao longo do século da 

modernidade, esta exposição abrange uma diversidade de obras compreendidas entre dois grandes 

marcos: o Capitólio e a Urbanização Nova de Oeiras. Através desta amostra arquitectónica o 
observador tem acesso a um conjunto de obras que transmitem as mudanças e a evolução do país 

que marcaram a Arquitectura Portuguesa de Novecentos.  

 Para além do Espólio Cristino da Silva, legado à Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), e 

actualmente disponível para consulta no CAMJAP, também outras fontes contribuíram para a 
realização desta exposição, tais como o arquivo da Academia Nacional de Belas-Artes (ANBA), a 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, a Colecção José Manuel Fernandes 
(JMF), o espólio fotográfico do Estúdio Mário Novais, as revistas Arquitectura e Arquitectos, 

principalmente entre os anos 1927-1939, entre outras entidades. 

 

METODOLOGIA  

 Não se aplica. 

 

ESTRUTURA  

 O presente catálogo encontra-se dividido em 5 momentos principais antecedidos por um 
capítulo introdutório. De seguida, são apresentados os restantes capítulos, iniciando-se com o 

capítulo “Biografia/Cronologia”, o qual descreve cronologicamente as etapas da vida do arquitecto 
Luís Cristino da Silva. Segue-se o capítulo “Leituras” no qual são apresentados vários textos de 

enquadramento da autoria de diversas fontes e entidades alusivos à obra e vida do arquitecto com 

respectiva bibliografia. No terceiro capítulo “Antologia” apresenta uma entrevista ao Mestre-
Arquitecto, sobre a sua vida profissional e as diferentes épocas que atravessou. Ainda neste capítulo 
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apresenta-se uma selecção de textos soltos ou excertos de vários autores, que reflectem sobre a 

vida e obra de Cristino da Silva. No quarto capítulo, “Catálogo”, apresenta-se a lista dos vários 

conteúdos que compõe a exposição, não só da autoria do arquitecto Cristino da Silva, mas também 
obras de autorias diversas complementares à exposição. Dependendo do tipo de conteúdo 

apresentado (desenhos originais dos projectos, documentação escrita, fotográfica ou iconográfica) 
este pode conter diversas informações, tais como a designação do projecto, data, localização e 

cliente do mesmo, escala e designação física do desenho ou simplesmente a fonte de onde provém 
a documentação escrita ou fotográfica. Também uma listagem global é apresentada apenas com a 

documentação pertencente ao Espólio Cristino da Silva da FCG/CAMJAP e uma outra com as obras 
e projectos não incluídos neste Espólio. Por fim, o último capítulo “6 Obras de Cristino da Silva, 

Hoje” contém exclusivamente fotografais de projectos com a respectiva legenda. 
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GUIAS 

 

1. Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa  

FERREIRA, Fátima Cordeiro G.; CARVALHO, José Silva; PONTE, Teresa Nunes da (1987) Guia 

Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa. Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1987. 

 

CATEGORIA – HISTÓRICO I GEOGRÁFICO  

 O Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa apresenta um conjunto de obras, de 

tipologias e estilos diversos, que reflectem a evolução e transformações ocorridas na cidade de 
Lisboa.  

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Este guia surge do reconhecimento do papel relevante da cidade de Lisboa na Cultura 
Arquitectónica Portuguesa, por parte da Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP) que tomou a 
iniciativa de realizar um trabalho de inventariação assente no património imóvel da cidade. Composto 
por uma amostra de testemunhos arquitectónicos que, no tempo e no espaço da cidade, abrangem 
uma diversidade de obras representativas da sua identidade, o inventário realizado constitui a base 
principal à elaboração do Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa.  

 Destinado a investigadores e profissionais de áreas diversas, ao turista e ao público em geral, 
este guia apresenta uma colecção de obras representativas das várias transformações ocorridas ao 
longo história da cidade. Através da selecção de alguns exemplares da cidade de Lisboa, e do seu 
enquadramento, a publicação pretende criar as premissas e incentivos para futuros trabalhos.  

 Face à desvalorização dos espaços públicos, ao abandono e ao uso inadequado de edifícios, 
à sobreposição de infraestruturas de circulação automóvel a áreas pedonais, ao envelhecimento da 
população residente, entre outros factores responsáveis, à época, pela progressiva degradação da 
cidade de Lisboa, este guia, publicado em 1987 pela AAP, pretendeu alertar para a necessidade 

urgente de intervenção e recuperação da cidade de Lisboa. 

   

METODOLOGIA   

 Em 1978 foram iniciados os trabalhos para a elaboração do guia, tendo o levantamento da 
cidade de Lisboa sido realizado entre 1981 e 1985. Para a inventariação do património, e por razões 
de operacionalidade, a cidade foi dividida em 17 áreas de estudo de acordo com o seu 
desenvolvimento territorial e histórico. Estas áreas foram distribuídas por diferentes equipas que, de 
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forma autónoma, estabeleceram os critérios de selecção ao levantamento da área em questão com 
base nas suas características formais, tipológicas e construtivas. 

 Numa primeira fase de selecção, foram levantados cerca de 3000 exemplos, reduzidos 
posteriormente a cerca de 600 obras apresentadas no guia. A selecção das obras baseia-se em 
critérios arquitectónicos e urbanísticos, contrapondo-se a uma perspectiva de selecção turística ou 
monumental. Por este motivo, nem sempre são mencionadas todas as obras classificadas ou 
premiadas em determinada área levantada, pois o Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa não 

teve como pretensões ser um guia dos edifícios ou conjuntos a preservar em Lisboa.  

  

ESTRUTURA  

 O guia organiza-se em cinco capítulos, antecedidos pela ficha técnica, o índice geral e uma 

nota de abertura, seguidos de um texto de contextualização da história, formação e evolução da 

cidade de Lisboa. É, também, apresentado um texto sobre a metodologia utilizada para a elaboração 
do guia, acompanhado de elementos gráficos que o fundamentam. 

 Para facilidade e clareza da apresentação da informação, a cidade de Lisboa é apresentada 
em 5 grandes sectores que, tal como as áreas de estudo, foram determinados com base no 

desenvolvimento histórico e territorial da malha urbana. A apresentação dos exemplos é ordenada 
cronologicamente dentro de cada capítulo, de forma a melhor evidenciar a evolução e as 

transformações ao longo do tempo. Refere-se ainda, que cada sector corresponde a um capítulo 

autónomo. O primeiro sector corresponde à área mais antiga da cidade, abrangendo uma área 
pouco superior à Cerca Fernandina. O segundo sector desenvolve-se de forma circular à volta do 

primeiro, com limites próximos da Circunvalação decretada em 1852. Os sectores 3, 4 e 5 
correspondem às áreas periféricas da concelho, respectivamente, Belém/ Monsanto, Benfica/ 

Carnide/ Lumiar/ Ameixoeira e Encarnação/ Olivais/ Chelas/ Madre de Deus. 

 Os cinco capítulos apresentam uma estrutura semelhante: 

1. Apresentação de esquemas e mapas de localização de cada sector, em escalas distintas e 
legendados. Na escala mais aproximada são destacadas e cotadas as obras mencionadas 

no capítulo. Nesta escala é, ainda, exibida uma carta parcelar que permite a localização dos 

exemplos através de um sistema de coordenadas; 

2. Lista das obras arquitectónicas e urbanísticas do sector em questão, apresentadas por 

elementos gráficos (fotográficas e/ou desenhos), nome da obra, localização, designação, 
autorias, datas, eventuais prémios e, em alguns casos, breves textos que auxiliam à 

compreensão e caracterização da obra. Uma cota remete para a posição cronológica no 
respectivo sector e uma referência de coordenadas para a sua localização nos mapas que 

iniciam cada capítulo. 
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 Por fim, são ainda apresentados índices tipológico e onomástico, as referências 

bibliográficas consultadas e uma versão em inglês e francês do texto introdutório à história, 

formação e evolução da cidade de Lisboa. 
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2. Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna  

FIGUEIRA, Jorge; GRANDE, Nuno; PROVIDÊNCIA, Paulo (2001) – Porto 1901/2001: Guia de 

Arquitectura Moderna. Porto: Ordem dos Arquitectos/Livraria Civilização, 2001. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO 

 O guia Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna apresenta uma compilação de obras 

arquitectónicas representantes da Arquitectura Moderna produzida entre os anos 1901 e 2001 na 

cidade do Porto. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Marcada por inúmeras referências que contribuíram para o seu desenvolvimento urbano, 

renovação cultural e prosperidade económica, a cidade do Porto reúne um grande conjunto de 

obras e espaços que foram determinantes para a sua formação durante o último século. Tendo esta 
premissa em consideração, a Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos criou um Guia de 

Arquitectura Moderna do Porto que pretendeu reflectir sobre este período de transformações e de 
experiências. Durante os anos 1999 e 2011, em conjunto com a Livraria Civilização Editora, 

elaboraram o presente guia, proposto para integrar a Programação Cultural do Porto 2001, Capital 
Europeia da Cultura. A apresentação deste património arquitectónico, construído num período de 

cem anos, teve como propósito a construção de um guia de localização de informação reduzida 

(com as informações relativas à localização, autor e data), acompanhado por um pequeno ensaio de 
enquadramento de cada obra apresentada. 

 

METODOLOGIA   

 Face às categorias em que esta publicação se insere, podemos afirmar primeiramente que 
as obras seleccionadas obedecem a dois princípios básicos: todas estão localizadas 

geograficamente na cidade do Porto e todas foram erguidas num determinado período histórico 
marcado pela Arquitectura Moderna. Em segundo lugar, procurando ser um guia abrangente, os 

autores fizeram uso de todas as tipologias visando a melhor forma de representar as experiências 

vividas e o desenvolvimento da cidade. 

Perante a complexidade da cidade, da multiplicidade de obras e das limitações editoriais 

impostas, foram estabelecidos critérios para seleccionar a informação do guia que, embora 
procurassem uma visão abrangente, orientou-se pelo significado dos casos de estudo em diferentes 

dimensões: de representação de transformações ou significados urbanos, de ruptura de linguagem, 
de espaços urbanos marcantes, ou de conjuntos construídos que configuram preocupações 

programáticas modernas. Contudo, sem querer ser um documento exaustivo que englobe todas as 
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construções, esta informação não cobre a totalidade das obras modernas mais marcantes na cidade 

do Porto.  

Cada tema apresentado é trabalhado por um arquitecto, que se distingue na matéria ou que 
ofereça uma visão pertinente sobre o tema, oferecendo o guia, no final, diferentes leituras da cidade 

e das preocupações dos autores participantes. 

  

ESTRUTURA  

 O guia Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura Moderna é composto por 30 obras 

arquitectónicas de diferentes tipologias, sendo apresentadas 9 fichas sobre edifícios singulares, 10 

de conjuntos urbanos e 11 sobre temas e programas caracterizadores de um período específico da 
nossa cultura arquitectónica. 

 Sem uma linearidade da cronologia ou da arrumação geográfica, as fichas técnicas são 
apresentadas em fascículos individuais desdobráveis, segundo uma ordem de importância 

cronológica para a cidade. Consoante a tipologia em caso, foi atribuída uma cor a cada fascículo, 

mantendo uma estrutura semelhante entre todos – laranja para os edifícios singulares, verde para os 
conjuntos urbanos e azul para os temas. 

 Além das 30 fichas de apresentação das obras, a caixa-invólucro contém também um 
desdobrável destinado à introdução do guia, acompanhado de uma mapa de localização do 

património apresentado e um índice dos autores participantes. Genericamente, é descrito o âmbito 
da publicação, os seus  objectivos, a metodologia utilizada e a estrutura do mesmo. Acompanhando 

a versão portuguesa, é ainda apresentada um versão do texto introdutório traduzido para a língua 

inglesa. 

 Propondo uma leitura realizada a várias escalas de abordagem, proveniente da visão de 

diferentes autores, com o intuito de criar uma visão divergente e selectiva, assumem-se as 
divergências de linguagem ou a omissão de conteúdos. A organização da informação obedeceu a 

normas  de paginação e formato pretendido, comum a todos as fichas: 

1. Além da cor atribuída à tipologia em caso, todas as capas apresentam o nome da obra e 

uma fotografia da mesma. São também mencionados os responsáveis pelo projecto ou 
plano em questão e o autor do texto; 

2. No interior de cada fascículo é apresentado novamente o nome da obra seguido de um 

ensaio, referências bibliográficas e os créditos das imagens utilizadas. Ao longo do 
desdobrável é também possível a observação de diversas fotografias e desenhos do 

projecto; 

3. Na contracapa da ficha, além da cor atribuída, é descrita uma versão resumida em inglês do 

ensaio. São também apresentados vários mapas de localização de diferentes escalas com 
respectiva morada da(s) obra(s) apresentada(s). 
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3. Guia de Arquitetura de Lisboa: 1948-2013 

TOUSSAINT, Michel; MELO, Maria (2013) Guia de Arquitetura de Lisboa/ Lisbon Architectural Guide 

1948-2013. Lisboa: A + A Books, 2013. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO 

 O Guia de Arquitetura de Lisboa: 1948-2013 apresenta um conjunto de obras lisboetas de 

grande variedade tipológica centradas no mote “do movimento moderno à atualidade”, o qual dá 

início à publicação e serve de base à elaboração da mesma. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Consequência da informação desactualizada dos guias sobre a cidade de Lisboa e dos 

guias que, embora não focados neste território, contém informações do mesmo, surgiu a intenção 

de se editar uma nova publicação focada neste tema. 

 Como objectivo principal, o guia procura representar o que de melhor se construiu na cidade 

desde o Movimento Moderno. Deste modo, as obras descritas têm início em 1948, ano marcado 
pelo 1º Congresso Nacional de Arquitectura e pela conclusão do Plano Director da Cidade de 

Lisboa, coordenado pelo arquitecto e urbanista Étienne de Gröer. 

 A publicação desenrola-se ao longo de vários períodos históricos, desde o Movimento 

Moderno à actualidade, passando pela Revisão Crítica deste movimento e pela consciência da Pós-

modernidade, com a finalidade de retratar uma cidade lisboeta moderna em Arquitectura.  

 

METODOLOGIA   

 Atendendo ao propósito desta publicação, todas as obras seleccionadas obedecem a 

critérios de selecção, não mencionados na publicação, que os autores consideraram pertinentes 
para melhor representarem a Arquitectura da cidade de Lisboa entre os anos 1948 e 2013.  

 

 “A selecção das obras é sempre feita pelos autores do livro (coordenação geral e textos). É o 

olhar de determinados autores sobre a cidade, pois outros autores dariam origem a outros 

olhares/guias. Para a selecção das obras foi feita uma pesquisa exaustiva em todos os periódicos e 
publicações de referência (1948-2013), bem como diversos passeios pela cidade e arquivos 

municipais para não deixar escapar nada.”   

Patrícia Bento d’Almeida18 
																																																								
18 Entrevista à arquitecta Patrícia Bento d’Almeida. Colaboradora e escritora dos textos do Guia de Arquitetura 
de Lisboa: 1948-2013. 
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ESTRUTURA  

 O guia inicia-se com a apresentação de um texto introdutório do autor Michel Toussaint, 

onde são apresentadas as bases orientadoras à elaboração desta publicação, seguido de uma nota 
ao modo de utilização da mesma. 

 As 212 obras apresentadas encontram-se distribuídas ao longo de 16 capítulos principais 
organizados de A a P, aos quais é atribuída uma zona da cidade de Lisboa. Estes capítulos, 

antecedidos do índice geral e de um mapa de enquadramento das zonas na cidade, apresentam a 
seguinte estrutura: 

1. Início com texto introdutório e fotografias da zona em questão; 

2. Mapa de enquadramento e localização das respectivas obras do capítulo; 

3. Descrição das fichas técnicas das obras, as quais estão organizadas numericamente e 

ilustradas com fotografias e/ou desenhos. Contém um texto síntese descritivo, precedido de 
algumas informações básicas, tais como nome da obra, localização, transportes públicos, 

datas, prémios, entidades envolvidas no projecto geral, nas estruturas ou na arquitectura 
paisagística. 

 A estes capítulos seguem-se mais dois complementares dedicados a projectos futuros e ao 
Metropolitano de Lisboa. 

 O guia termina com a apresentação dos seguintes elementos: índice de projectistas, no qual 

são mencionadas as datas de nascimento e/ou morte e a respectiva cota das fichas técnicas às 
quais estão associados; bibliografia; espaço para notas do leitor; e ficha técnica da publicação. 

 No final de todos os textos são indicadas de forma numerada as referências bibliográficas a 
serem consultadas na secção “Bibliografia”. 

 Também uma versão em inglês acompanha todos os textos da versão em português.  
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INQUÉRITOS 

 

1. Arquitectura Popular em Portugal 

NORBERTO, José (1998) Arquitectura Popular em Portugal, 3ª Edição. Lisboa: Associação dos 

Arquitectos Portugueses, 1988. 

 

CATEGORIA – HISTÓRICO I GEOGRÁFICO 

 Com base num conjunto de obras representativas da arquitectura vernacular portuguesa, a 
publicação Arquitectura Popular em Portugal apresenta uma visão que cruza tempos e origens 

históricas, visando a procura de marcas e sinais que moldaram a face identitária do território 

português.  

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Em 1988, quase trinta anos depois da 1ª edição da publicação Arquitectura Popular em 

Portugal, e oito anos após a 2ª publicação, teve lugar a sua 3ª edição como resposta às muitas 

solicitações de informação por aquelas se encontrarem esgotadas. Motivada pelo interesse em torno 
de questões do património, esta obra continua a ser uma referência a nível nacional e além-

fronteiras, o que demonstra as potencialidades do material que a publicação veio a divulgar e, 

consequentemente, a justificar a decisão da Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP) da sua 
reedição.  

 Desde finais do século XIX que a arquitectura popular tem sido alvo de uma atenção 
particular em Portugal, enquanto testemunho de uma forma de representação de identidade e de um 

modo de vida tradicional. Numa primeira aproximação, este interesse foi marcado pela procura das 
características de uma arquitectura tipicamente portuguesa e guiado por propósitos nacionalistas, 

de imposição de um “estilo nacional”. A sua expressão mais marcante foi a “Casa Portuguesa” de 
Raul Lino. Contra este ideário, em 1949, foi lançado pelo arquitecto Francisco Keil do Amaral a 

realização de um trabalho de investigação assente na revisão da arquitectura portuguesa e na 

diversidade das suas expressões regionais (PRISTA, p.273). Esta reflexão, protagonizada pelo 
Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, tinha como objectivo principal o estudo e a produção 

de um conhecimento objectivo, representativo e sistematizado dos traços físicos, sociais e materiais 

que constituem a base fundamental da arquitectura vernácula do território português, nos seus 
processos de edificação e habitabilidade, bem como a sua conexão com a envolvente e a as formas 

de povoamento. Este inquérito permitiu dar a conhecer aos arquitectos, as características 
específicas das várias regiões do País, que se revelaram determinantes para a prática profissional 

das décadas seguintes. 
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 Assim, a publicação Arquitectura Popular em Portugal, de 1961, e posteriormente reeditada 

em 1980, 1988 e 2004, é resultado da investigação realizada com o Inquérito à Arquitectura Regional 

Portuguesa, levado a cabo pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos entre os anos 1955 e 1960 

(OPIX). Refere-se, no entanto, que esta publicação não constitui uma conclusão do inquérito 

realizado que, pela dimensão do seu material, disponibilizou material de investigação e estudo a 
todos os interessados em diferentes áreas disciplinares. 

 O inquérito enquanto conjunto de material de estudo e fotografias que pretendem retratar a 
diversidade arquitectónica, paisagística e tipológica da arquitectura popular em Portugal (OLIVEIRA, 

2011, p. 9) procurou, também, contribuir como base sustentável e programática para a salvaguarda 
do património e para a realização de trabalhos futuros alargados a outros sectores culturais para 

além da Arquitectura (PRISTA, p. 274). 

 No decurso da realização do Inquérito, fizeram parte das direcções no Sindicato, os 
arquitectos Alberto José Pessoa, Francisco da Conceição Silva e Sebastião Formozinho Sanchez, 

para além dos arquitectos da Direcção do Sindicato Nacional dos Arquitectos em 1961, Inácio Peres 
Fernandes, Manuel Taínha, Rui Mendes de Paula e José Rafael Botelho. 

 

METODOLOGIA   

 Financiado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, o processo de elaboração do inquérito 
teve de se sujeitar à verba disponibilizada, pelo que foi necessário reduzir o estudo a limites 

susceptíveis de serem cumpridos. Também o curto prazo de tempo disponibilizado para a conclusão 

da pesquisa, levou a que se estabelecessem estratégias metodológicas de trabalho com vista à 
realização do inquérito. 

 Por se tratar de um trabalho de grande envergadura, impossível de ser executado por uma 
só equipa, foram criados seis grupos e dividido o território em seis zonas de análise. Centrado 

apenas no Continente, mas com intenções de se estender posteriormente às ilhas Açores e Madeira, 
o território foi dividido consoante a densidade de construções e, sempre que possível, dentro de 

uma certa unidade regional. O Alentejo e o Algarve são excepções a este último propósito, com a 

intuito de evitar uma repartição pouco equitativa de trabalho para os grupos encarregues de analisar 
essas regiões. 

 Por razões práticas, também a formação das equipas teve em conta alguns factores 
determinantes relativamente ao número de elementos que as constituem, tais como os limites 

orçamentais e a lotação dos meios de transporte utilizados. Assim sendo, foram seleccionados 18 
arquitectos, os quais foram divididos em seis equipas, cada uma composta por dois arquitectos 

jovens e um mais experiente, responsável por assegurar as relações com a entidade coordenadora 
do Inquérito. 
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 Foram estabelecidos critérios de análise com a intenção de criar unidade na recolha dos 

elementos, onde foram também abordadas questões geográficas e históricas, como por exemplo os 

modos e tipos de ocupação do território, os materiais e processos de construção utilizados, as 
influências do clima e económicas, etc. Também as fotografias, desenhos e notas escritas foram 

sujeitas à criação de normas e critérios de selecção. 

 Durante 3 meses foram percorridos cerca de 50 000 quilómetros, dos quais resultou um 

trabalho sistemático de inventário e um levantamento de cerca de 10 000 fotografias e de centenas 
de desenhos e notas escritas. Após este trabalho de campo, foi dado início ao processo de 

tratamento da informação, que se estendeu por mais um ano, com base na ordenação, classificação 
e análise sistemática do material recolhido.  

 Conforme refere a Introdução (p. 5) assume-se no entanto, que, face à falta de um trabalho 

de preparação prévia das equipas para um trabalho desta dimensão, que os métodos seguidos no 
Inquérito tenham sido os mais adequado. 

 

ESTRUTURA  

 Do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa resultou um levantamento exaustivo, o qual 

dada a grande dimensão, levou à impossibilidade de publicação da sua totalidade. Por este motivo, 
foi necessário condensar e resumir o material recolhido em três volumes, para a publicação da obra 

Arquitectura Popular em Portugal.  

 Tal como a metodologia utilizada na divisão do território em seis zonas, também a 
publicação das obras se encontra distribuída ao longo de seis capítulos, dois por cada volume: Zona 

1: Minho, Douro Litoral e Beira Litoral; Zona 2: Trás-os-Montes e Alto Douro; Zona 3: Beiras; Zona 4: 
Estremadura, Ribatejo e Beira Litoral; Zona 5: Alentejo; e Zona 6: Algarve, Baixo Alentejo e Alentejo 

Litoral. Todos os capítulos apresentam textos descritivos de diversos temas analisados por cada 

equipa para melhor contextualizar e descrever a área em questão. Estes são acompanhados de 
vários exemplos gráficos, tais como mapas de localização da respectiva zona, fotografias, desenhos 

documentais das obras, esquemas, etc. No fim de cada capítulo é ainda apresentado um mapa 
tipológico com respectiva legenda.  

 Todos os volumes apresentam elementos comuns entre eles. Iniciam-se com a 
apresentação da ficha técnica e, seguidos à exposição dos respectivos capítulos, são descritos 

vários índices geográfico, de desenhos e mapas, temático e de fotografias relativos à informação 
dos capítulos. Também um índice geral é apresentado para cada volume. 

 Com o objectivo de não se repetir informação, o primeiro volume inicia-se com a 

apresentação do prefácio da presente edição e anteriores. É também apresentado um texto 
introdutório à obra, no qual é feita uma contextualização do tema e descrita a metodologia utilizada 
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no inquérito. No fim do terceiro volume são também apresentadas as versões em francês e inglês da 

obra. 
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2. Arquitectura Popular dos Açores 

CALDAS, João V. (Coordenador) (2000) Arquitectura Popular dos Açores. Lisboa: Ordem dos 

Arquitectos, 2000. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO 

 A publicação Arquitectura Popular dos Açores apresenta um estudo realizado no arquipélago 

dos Açores, cuja base assenta num levantamento de campo centrado na arquitectura vernácula 
rural. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 A presente pesquisa teve início em 1982, por iniciativa da então Associação dos Arquitectos 

Portugueses (AAP), actual Ordem dos Arquitectos, e pretendeu estender às ilhas dos Açores e da 
Madeira o Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, circunscrito ao Continente, realizado a partir 

de 1955 e publicado em 1961 pelo Sindicato dos Arquitectos com o título de Arquitectura Popular 

em Portugal. Na sequência do êxito da 2ª edição desta publicação em 1980, a AAP decidiu estender 

aos Açores o trabalho pioneiro realizado no Continente, que veio a tornar-se realidade após o 
lançamento das campanhas entre 1982 e 1983, completado com material recolhido entre 1984 e 

1985. Esta investigação integrou-se num projecto de âmbito mais alargado de inventariação do 

património cultural dos Açores, em diferentes dimensões (imóvel, subaquático, artístico, linguístico e 
da cultura popular) e foi financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Governo Regional dos 

Açores.  

 À semelhança da Arquitectura Popular em Portugal também a Arquitectura Popular dos 

Açores teve na sua base o levantamento da arquitectura vernácula rural. Porém, apesar de seguir a 

mesma linha de pesquisa do Continente, os objectivos deste levantamento mostraram-se diferentes. 

No Continente, como reacção à existência de uma “arquitectura portuguesa” ou “casa portuguesa” 
como modelos impostos a seguir, a análise orientou-se para a compreensão da arquitectura popular 

na sua diversidade regional, valorizando-se fisicamente cada região, respectivos materiais e técnicas 

construtivas, as condicionantes climáticas locais e a cultura regional. No caso Açoriano, estes 
objectivos seguiram um rumo diferente que se afastaram da procura da diversidade associada à 

arquitectura regional, não só porque se inseriu num novo contexto ideológico, mas também por se 
concentrar em apenas numa região, com materiais e processos construtivos comuns, com 

condições climatéricas, físicas e de cultura regional aproximadas. Contudo, apesar desta unidade, a 
arquitectura regional apresenta uma grande diversidade de acabamentos, volumetrias e de 

organização do espaço interior, sublinhando a importância da cozinha e das construções de apoio 

às actividades agrícolas. Por estes motivos, o inquérito à Arquitectura Popular nos Açores centra-se 
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assim na organização interna e da estrutura espaço-funcional das habitações, permitindo identificar 

tipos habitacionais das diversas ilhas. 

 A publicação Arquitectura Popular dos Açores foi publicado no ano 2000 pela Ordem dos 
Arquitectos, dezassete anos passados desde o primeiro contacto com o território Açoriano. Assume-

se assim que alguma informação encontra-se, no momento da publicação, desactualizada devido a 

acontecimentos naturais, sociais e económicos ocorridos na Ilha ao longo do tempo. Assim sendo, 
esta publicação constitui uma importante fonte de conhecimento da realidade existente 

anteriormente, o que permite a tomada de medidas de recuperação e o incentivo à preservação e 

valorização do património. 

 

METODOLOGIA   

  Seguindo o método adoptado para o levantamento relativo à Arquitectura Popular em 

Portugal também a Arquitectura Popular dos Açores obedeceu a vários métodos de selecção e 

estratégias de investigação previamente definidos. A falta de documentação e a escassa bibliografia 

associada ao tema da arquitectura vernácula rural, foi realizado um levantamento sistemático ilha a 
ilha com registos fotográficos e desenhados dos casos mais significativos. 

 A investigação teve início com o lançamento das campanhas de 1982 e 1983, nos Açores. 
Este levantamento foi completado com material recolhido em 1984 e 1985 através de viagens 

particulares dos membros do grupo de trabalho. Durante este tempo, realizaram-se também as 
tarefas de análise, sistematização e estudo dos dados reunidos que deram origem, em conjunto com 

pesquisas realizadas em arquivo, à elaboração da 1ª versão desta publicação em 1985. Porém, 
considerando a dimensão de 840 páginas, foi impossível a sua publicação pelo que se teve de dar 

início a um processo de reorganização e condensação do material a publicar numa posterior versão 

de 560 páginas. 

 A consulta da publicação permite verificar que o conjunto das nove ilhas foi dividido em três 

grupos para a realização do trabalho de campo, sob a responsabilidade de distintos arquitectos e 
investigadores. A mesma estratégia foi adoptada para a elaboração dos textos e selecção de 

imagens. 

 A pequena dimensão da região a analisar permitiu, como refere a Introdução “sistematizar 

um trabalho de campo com valor de amostragem contínua, que através da adopção de critérios 

uniformes por parte das equipas nas fases de levantamento e estudo, permitiu relacionar os vários 
tipos de arquitectura das diversas ilhas e estabelecer uma tipologia baseada na relação da cozinha 

com os restantes espaços da habitação.” Esta sistematização permitiu identificar três grandes 
grupos tipológicos, que constituíram a base metodológica deste estudo, nas casas rurais mais 

abastadas e nas de influência erudita, construções representativas da arquitectura popular dos 
Açores. 
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ESTRUTURA  

 O livro Arquitectura Popular dos Açores estrutura-se a partir da apresentação sequencial das 

ilhas, desenvolvendo-se ao longo de nove capítulos, segundo a ordem do seu descobrimento. 

 Inicia-se com a apresentação de informações técnicas acerca da publicação, seguida de 

agradecimentos e de depoimentos dos presidentes da Ordem dos Arquitectos e do Governo 

Regional dos Açores. Antecedentes à introdução são ainda apresentadas uma lista de abreviaturas 
de entidades detentoras das ilustrações e um índice descritivo.  

 Na introdução são apresentados o âmbito, objectos e metodologia utilizada durante a 
realização da pesquisa que contextualizam a publicação do livro Arquitectura Popular dos Açores. 

Aqui, é também realizado um enquadramento do território Açoriano, acompanhado de um mapa de 

localização das ilhas, e dos assuntos abordados ao longo da publicação. 

 Quanto à estrutura dos capítulos, à excepção do capítulo da ilha do Corvo, estes 

encontram-se divididos em três níveis complementares de análise: “A Ocupação do Espaço”, “A 
Habitação” e “A Arquitectura de Produção”.  

1. O primeiro nível remete para uma caracterização sumária do território e do modo como foi 
povoado pelo Homem, reflectindo sobre o seu desenvolvimento urbano e organização 

social; 

2. O segundo nível é dedicado ao aprofundamento do estudo das habitações e da forma como 
os componentes da casa rural se relacionam; 

3. O terceiro nível incide sobre as construções de apoio às actividades produtivas. 

 Todos os capítulos se iniciam com um mapa da ilha respectiva e de um excerto acerca da 

mesma. Ao longo dos capítulos são também apresentados vários esboços e desenhos documentais 
das construções apresentadas bem como fotografias significativas. 

 Por fim, apresenta-se um capítulo conclusivo da pesquisa e das análises realizadas seguido 

de informações completares ao estudo, tais como um índice geográfico, a bibliografia consultada e 
um glossário de termos utilizados.  

 Esta publicação, essencialmente vocacionada para o estudo da arquitectura vernacular, 
utiliza ao longo de todo o livro uma linguagem específica com uso de um vocabulário geográfico e 

arquitectónico especializado. São também apresentadas várias ilustrações que complementam a 
informação descrita. 
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3. Arquitectura Popular da Madeira 

MESTRE, Victor (2002) Arquitectura Popular da Madeira. Lisboa: Argumentum, 2002. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO 

 O livro apresenta uma compilação de obras que caracteriza a arquitectura popular do 

Arquipélago da Madeira, retratando em simultâneo as vivências domésticas e rurais observadas, e 

enquanto instrumento de conhecimento, lança um conjunto de bases destinadas à sua preservação.  

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 O livro Arquitectura Popular da Madeira resulta da publicação de uma dissertação de 

Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico, iniciado em 1994, na 

Universidade de Évora. Com a publicação da Arquitectura Popular da Madeira encerra-se um ciclo 

assente no estudo da Arquitectura Popular em Portugal. Da iniciativa do autor Victor Mestre, esta 
investigação visa dar continuidade ao trabalho realizado nos anos 50, o Inquérito à Arquitectura 

Regional Portuguesa, publicado na obra Arquitectura Popular em Portugal (1961) e seu sucessor, a 

Arquitectura Popular dos Açores, iniciado em 1982. 

 O livro apresenta duas abordagens distintas. A primeira abordagem assenta no trabalho de 
pesquisa, inventariação e caracterização das tipologias, materiais e técnicas construtivas da 

arquitectura popular madeirense, contextualizando este tipo de arquitectura com as suas raízes, a 
sua evolução e o quotidiano dos seus utilizadores. No segundo momento, consequência do âmbito 

do curso de mestrado, é apresentada uma análise que procura contribuir para a salvaguarda deste 

património, através da exposição de bases e processos metodológicos que visam a preservação da 
identidade da ilha da Madeira. 

 

METODOLOGIA 

 O trabalho iniciou-se em 1983 com uma investigação documental, alargando-se ao 
Arquipélago nos anos 1984 e 1985. Durante este ano, foram realizados levantamentos 

arquitectónicos com base em experiências e vivências do próprio autor, os quais foram postos à 

disposição da equipa que se encontrava a realizar o mesmo trabalho no Arquipélago dos Açores. No 
ano 1985, Victor Mestre parte para as Ilhas Canárias com o propósito de registar possíveis 

semelhanças tipológicas e tecnológicas construtivas com as ilhas da Madeira e dos Açores.  

 Posteriormente, com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian e sob orientação 

académica do arquitecto Fernando Távora, foram iniciados os trabalhos de preparação à realização 
da investigação. Em 1996, estabeleceu-se um trabalho de dois meses no Arquipélago da Madeira 
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para se proceder ao levantamento sistemático e ao registo de toda a informação relativa à 

arquitectura popular, a objectos de uso quotidiano, ao território e à paisagem humanizada.  

 Com base em mapas das ilhas da Madeira e do Porto Santo foram preparadas as viagens 
para a recolha de dados, através de um sistema de fichas-tipo, onde eram descritas informações 

fundamentais à sua identificação e localização. O recurso ao registo fotográfico, ao levantamento de 
desenhos rigorosos, à recolha de dados em instituições locais e ao testemunho oral tornaram-se 

também métodos indispensáveis à investigação. 

 No total, foram percorridos cerca de 5400 quilómetros nas ilhas da Madeira e do Porto 

Santo, dos quais resultou um levantamento de 6000 registos fotográficos e centenas de desenhos 
arquitectónicos das casas, peças de mobiliário, objectos, etc. Concluída a fase de trabalho de 

campo, foi iniciado o processo de organização dos dados recolhidos, nomeadamente a 

inventariação da informação e o tratamento dos elementos gráficos. 

 Por fim, considerando o alargamento desta investigação e com base no conhecimento 

adquirido, foi realizada uma reflexão assente numa metodologia que visa a preservação e a 
salvaguarda do património madeirense.  

  

ESTRUTURA  

 O livro inicia-se com a apresentação de elementos complementares à publicação e 

introdutórios ao tema em questão, tais como uma ficha técnica, agradecimentos e índice geral, 
seguidos do prefácio e uma nota introdutória assentes no contexto da investigação.  

 Centrado em duas abordagens distintas, a obra encontra-se organizada em dois grandes 
capítulos, desdobrados em subcapítulos: 1. Levantamento e Identificação das Tipologias e 2. 

Renascimento da Arquitectura Popular do Arquipélago da Madeira – Bases para a sua Reabilitação 
enquanto Património Cultural.  

 O primeiro capítulo tem início com uma breve descrição dos métodos utilizados no inquérito 
e do seu processo de elaboração até à fase de edição do livro. Segue-se um resumo dos aspectos 

gerais no âmbito da arquitectura popular e uma síntese geográfica do Arquipélago. Após esta 

contextualização, são apresentados vários temas e respectivos levantamentos realizados nas ilhas 
da Madeira e do Porto Santo, tais como as tipologias habitacionais, os materiais e técnicas 

utilizadas, etc. Temas como as actividades e os sistemas produtivos rurais associados à arquitectura 
são também abordados nesta primeira parte, culminando num subcapítulo de conclusões. Ao longo 

do capítulo, são também exibidos vários tipos de elementos gráficos que exemplificam e 
complementam a informação apresentada, como por exemplo fotografias, desenhos documentais, 

esquissos, mapas e um quadro-síntese tipológico da ilha da Madeira. 

 Com o propósito de melhor compreender as raízes, a evolução e as transformações do 
património madeirense, o segundo capítulo inicia-se com uma abordagem sobre aos ciclos da 
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arquitectura popular do Arquipélago. A esta reflexão segue-se uma proposta de definição de vários 

graus de intervenção que visam a salvaguarda desta herança, com base em métodos de restauro, 

reutilização, reabilitação, etc., onde também as novas construções são encaradas como 
possibilidades de preservação da identidade do território. Por fim, o autor apresenta ainda os 

conceitos básicos de uma classificação de património, tema ao qual dá continuidade com a 
exposição de critérios para a classificação patrimonial de elementos geralmente esquecidos da 

Arquitectura Popular, como por exemplo aldeias, capelas, moinhos, etc. Este capítulo é também 
complementado com recurso a fotografias. 

 O livro termina com um pequeno capítulo conclusivo, seguido da bibliografia consultada, de 
um glossário e de um índice geográfico. 
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4. IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal 

TOSTÕES, Ana (Coordenadora Científica) (2006)  IAPXX: Inquérito à Arquitectura do Século XX em 

Portugal. Lisboa: AFONSO, J; ROSETA, H.; ORDEM DOS ARQUITECTOS, 2006. 

 

CATEGORIA – HISTÓRICO I CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO 

 O livro IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX apresenta um conjunto de 516 obras 

da arquitectura portuguesa do século XX, em formato de fichas síntese apresentadas por ordem 

cronológica e um conjunto de textos de enquadramento teórico e metodológico. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Publicado em 2006 pela Ordem dos Arquitectos, o projecto partiu da iniciativa de um 

conjunto de entidades, entre as quais a Ordem dos Arquitectos, a Fundação Mies van der Rohe e o 

Instituto das Artes, a pretexto de uma candidatura ao Interreg III – SUDOE, entidade que financiou o 
projecto. A este núcleo inicial juntou-se um grupo de indivíduos e colaboradores especializados que 

contribuíram, nas mais diversas formas, para a concretização deste projecto. A realização deste 
levantamento foi inspirado na metodologia utilizada para o Inquérito à Arquitectura Regional 

Portuguesa, realizado entre 1955 e 1961 pelo então Sindicato nacional dos Arquitectos, e publicado 

neste último ano.  

 Lançado em 2003 pela Ordem dos Arquitectos, este inquérito pretendia registar, em base de 
dados digital, um levantamento do património arquitectónico construído em Portugal, durante o 

século XX. Com este levantamento, destinado e acessível ao público em geral, os autores 
procuraram criar meios que permitissem conhecer de um modo informado e sustentado a 

arquitectura portuguesa do século XX, com duas finalidades distintas: traçar estratégias de 
salvaguarda e valorização deste património arquitectónico e aprofundar o significado da cultura 

arquitectónica portuguesa da actualidade. Paralelamente ao lançamento do livro, uma base de 

dados constituída por 5000 fichas de edificações inventariadas e 100 000 fotografias foram 
disponibilizadas online,  resultado de 180 000 km percorridos por 290 municípios. A base de dados 

permite pesquisas por diferentes critérios: autor, tipologias funcionais (programa), concelho e 
cronológica (por década), ou ainda por denominação ou nome da obra, localidade e morada. 

 Os edifícios que integram o livro não foram seleccionados por critérios de excelência, 
obedecendo antes a outros critérios como constituírem casos pioneiros ou inaugurais, e ainda de 

disponibilidade de informação. Este projecto não pretendia a realização de uma História da 
Arquitectura Portuguesa do século XX e assumiu-se, pelas suas características, como um projecto 

incompleto e em desenvolvimento. 
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METODOLOGIA   

 O estudo realizado à escala nacional, baseou-se na estratégia metodológica adoptada pelo 

Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, onde se procedeu à divisão do país em seis regiões 
para a realização do levantamento: quatro no Continente e duas relativas às ilhas dos Açores e da 

Madeira. Para a realização do levantamento em cada região foram criadas seis equipas coordenadas 

por Sergio Fernandez (Norte), José António Bandeirinha (Centro), João Vieira Caldas (Lisboa e Vale 
do Tejo), Michel Toussaint (Sul), João Maia Macedo (Açores) e Luís Vilhena (Madeira). O processo de 

levantamento foi, no entanto, adaptado aos meios e recursos tecnológicos da actualidade: 
deslocações através de automóveis, uso de computadores e máquinas fotográficas digitais, e a 

possibilidade de acesso a base de dados e software especializados. 

 Considerada a grande dimensão do território para análise e o tempo limitado, foram 

necessários estabelecer critérios e metodologias de trabalho apresentados em três seminários 
decorridos nas cidades de Lisboa, Abrantes e Coimbra. De um modo geral, a selecção das obras 

(edifícios, conjuntos urbanos ou planos urbanísticos) obedeceram a critérios de representatividade 

cronológica, regional, estilística ou tipológica, sem desvalorizar a qualidade arquitectónica. Contudo, 
os critérios de selecção do património inventariado ficaram à responsabilidade das equipas e 

respectivos coordenadores, pois cada área de análise era um caso distinto, pelo que era 
fundamental a adaptação dos critérios às especificidades históricas, geográficas e culturais de cada 

uma das seis regiões. O projecto envolveu o levantamento de todos os dados disponíveis das obras 
seleccionadas, que foram também registadas em fotografias permitindo acompanhar o seu grau de 

conservação. 

 De um total de mais de 5000 obras inventariadas foram seleccionadas 516 construções com 
base em critérios de selecção, os quais dão prioridade às obras que primam pela melhor 

representatividade cronológica, mesmo sobrepondo-se àquelas consideradas mais interessantes. 
Também a insuficiência e a omissão de informação levou a que se sacrificassem prioridades iniciais. 

  

ESTRUTURA  

 O livro inicia-se com uma breve introdução de contextualização do projecto das entidades 
responsáveis pela sua realização, seguida de uma ficha de informações técnicas e de um índice 

descritivo com a apresentação dos diferentes capítulos e respectivos autores.  

 Quanto à estrutura de apresentação do projecto realizado, este encontra-se organizado e 
dividido em vários subcapítulos, os quais se inserem em cinco capítulos principais: “Conhecer a 

Arquitectura do Século XX em Portugal”, “Conhecimento Colectivo”, “Obras Seleccionadas”, 
“Metodologia do Inquérito” e “Informações sobre o IAPXX”.  

 O primeiro capítulo, textos de Helena Roseta, presidente da Ordem dos Arquitectos, e da 
arquitecta Ana Tostões, contextualizam, respectivamente, a realização deste inquérito em diferentes 
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domínios e em distintos períodos históricos do século XX, que de certa forma constituem um guião 

da narrativa proposta. 

 No segundo capítulo é apresentada uma sequência de textos de autorias diversas, que se 
centram em distintos temas teóricos associados à realização do inquérito. 

 O terceiro capítulo é iniciado com um texto introdutório às obras seleccionadas. De seguida 
são apresentadas cronologicamente as fichas correspondentes às obras inventariadas As fichas 

organizam-se do seguinte modo: 

1. Inicialmente é exibida uma fotografia actual da obra que permite identificar o grau de 

conservação em que esta se encontra; 

2. De seguida, é destacado o ano de conclusão do projecto e a designação da obra; 

3. Por último, é apresentada uma lista de informações básicas: número de ficha, datas de 

projecto e obra, autoria, cliente, programa, concelho, morada, localidade e referência 
GPS. 

 No final deste capítulo é apresentado um índice organizado alfabeticamente por autores do 
projecto com as seguintes informações: nome do autor, data de nascimento/morte, nome completo, 

formação/ano e número da ficha das obras no IAPXX. 

 No quarto capítulo é descrita de forma aprofundada, para as seis regiões, a metodologia do 

inquérito e esclarecem-se algumas questões particulares para cada região.  

 Para concluir, o último capitulo divide-se em três tópicos de informações acerca do livro 
IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX: fichas técnicas, lista de abreviaturas e créditos 

fotográficos.  
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INVENTÁRIOS 

 

1. Arquitectura do Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico 1925-1965 

AA.VV. (1997) Arquitectura do Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico. Lisboa: AAP; 

Fundação Mies Van der Rohe e Docomomo Ibérico, 1997. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO 

 O livro Arquitectura do Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico 1925-1965 

constitui um inventário, realizado pelo grupo de trabalho Docomomo Ibérico, de obras construídas 
na Península Ibérica e limitadas ao período histórico marcado pelo Movimento Moderno. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Esta publicação surge na sequência da realização, em 1994,  da III Conferência Internacional 
Docomomo em Barcelona, cujo tema central incidiu sob a herança do movimento moderno e a sua 

importância para o desenvolvimento da cidade e influência na arquitectura contemporânea. Esta 
conferência teve um papel fundamental para o avanço do conhecimento e da revisão crítica deste 

movimento, e constituiu também um momento de discussão sobre os critérios de intervenção e 

aplicação dos meios adequados para a conservação da arquitectura moderna. Neste âmbito foram 
criados programas de trabalho, que deram origem entre outros ao presente estudo, cujo objectivo 

principal visa a difusão, conservação e a valorização do património moderno.  

 Impulsionado pela intenção de alargar os conhecimentos à escala ibérica, e motivado pelos 

pressupostos da conferência, surgiu o grupo de trabalho Docomomo Ibérico, sediado na Fundação 
Mies Van der Rohe, como extensão do Docomomo Internacional. Este adoptou os mesmos 

objectivos do grupo inicial, dos quais é resultado a presente pesquisa. 

 A publicação tem dois objectivos específicos: mapear a arquitectura moderna a partir da 
selecção de um conjunto de obras que se inseriam nos critérios e directrizes de trabalho 

apresentados nos ensaios introdutórios, e debater o significado e valor do legado do movimento 
moderno na Península Ibérica. 

 O estudo durou cerca de dois anos e contou com a colaboração de várias entidades que 
permitiram tornar este levantamento mais completo. Com o propósito de conhecer a diversidade e a 

essência da arquitectura moderna, tornou-se viável estender o levantamento à escala regional e, 
deste modo, melhor promover a difusão e a preservação desse património. Refere-se assim a 

grande abrangência geográfica do estudo que foca regiões que, normalmente, estão fora do circuito 

habitual da cultura arquitectónica.  
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 O Inventário Docomomo Ibérico, publicado em 1997, resulta de uma pesquisa exaustiva e 

abrange um total de 166 obras do movimento moderno em Espanha e Portugal, entre as quais obras 

desconhecidas até à data. Além do material gráfico e documental apresentados, esta publicação 
oferece também uma reflexão crítica sobre essa mesma documentação. 

 

METODOLOGIA   

 Seguindo os princípios defendidos pela organização internacional Docomomo da 

necessidade de realização de inventários nacionais e regionais que documentem as obras mais 
marcantes para que seja possível a sua preservação e valorização, esta publicação pretendeu 

inventariar obras da Arquitectura Moderna na Península Ibérica com base em critérios estabelecidos 
e em linhas de pesquisa apresentadas nos ensaios introdutórios.  

 Com a intenção de procurar a génese e as construções que melhor definem o estilo 
moderno, tornou-se de interesse comum não apenas limitar o levantamento à escala nacional, mas 

também de alargá-lo à escala regional. Às 35 obras portuguesas juntaram-se obras espanholas que 

se encontram distribuídas por quinze comunidades autónomas, uma vez que algumas das obras 
mais simples encontradas nas regiões menos representativas, dificilmente poderiam competir com 

as muitas obras do mesmo período localizadas em Madrid ou Barcelona. Por este e outros motivos, 
esta publicação é entendida como provisória, uma vez que os critérios de inclusão e exclusão 

dificilmente podem ser considerados inequívocos.  

 Restrito a um período de quarenta anos (1925-1965), o estudo abrange um período histórico 

caracterizado pelas complexas mudanças ocorridas em Portugal e Espanha e que marcaram a 

arquitectura moderna. Considerados os espaços distintos em termos conceptuais e cronológicos, 
foram seleccionadas obras que, embora geograficamente diversificadas e tipologicamente 

contrastantes, acabassem por remeter para categorias historiográficas do século XX 
impulsionadoras do conhecimento do Movimento Moderno. 

 A informação relativa a cada obra é apresentada em fichas padrão que permitem a sua 
organização e sistematização. 

 Refere-se que não é incluída na publicação qualquer referência ao modo de recolha de 
informação pelas distintas áreas geográficas, quais os responsáveis e metodologia de trabalho 

desenvolvido.  

 

ESTRUTURA  

 A publicação Arquitectura do Movimento Moderno: Inventário Docomomo Ibérico 1925-1965 

inicia-se com um sumário dos temas abordados ao longo do livro e respectivas obras seleccionadas. 
Em seguida, são exibidos quatro textos de apresentação e contextualização do presente estudo, 

cuja autoria remete para diferentes autores e entidades.   
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 Vários foram os colaboradores que contribuíram com o seu trabalho para a concretização da 

pesquisa e posterior publicação deste livro. Deste modo, com um visão distanciada e abrangente em 

relação às obras, são apresentados dois ensaios introdutórios que descrevem a metodologia 
adoptada para a selecção dos projectos considerados significativos e dignos de uma reflexão crítica. 

 Após a introdução, é exibido um separador onde apenas constam documentos fotográficos 
de algumas obras relevantes para o caso. 

 As obras foram organizados em seis capítulos diferentes: “1. A Génese e a 
Internacionalidade do Movimento Moderno”, “2. A Cidade Moderna, o Território e os Transportes”, 

“3. Os Lugares Públicos e os Novos Programas”, “4. Habitações”, “5. Comércio e Indústria” e “6. 
Lazer e Turismo”. Todos eles seguem uma estrutura de apresentação semelhante: 

1. Início com texto introdutório ao tema, seguido da respectiva bibliografia consultada; 

2. Apresentação das obras seleccionadas por ordem cronológica com as seguintes 
informações: nome da obra, localização, autor, datas do projecto e de construção, texto 

descritivo e autor do mesmo. Em todas as fichas são também utilizados elementos gráficos 
como fotografias e desenhos documentais. 

 Posterior aos seis capítulos anteriores é apresentado um capítulo anexo, onde é feita 
referência a sete obras modernas presentes em territórios que se encontram politicamente sob 

ocupação efectiva de Portugal - Ultramar. Nas fichas técnicas destas obras constam apenas 

informações acerca do nome, localização e autor da obra, acompanhas de um texto descritivo e 
fotografias. 

 O livro termina com uma lista de informações que compõe a ficha técnica do mesmo. 
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2. Fundação Docomomo Ibérico 

Sítio da Internet: www.docomomoiberico.com 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I ENTIDADE PROMOTORA I HISTÓRICO  

 O website da Fundação Docomomo Ibérico apresenta uma base de dados composta por 

mais de 1200 registos do Movimento Moderno em Portugal e Espanha. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Em 1988 foi criada a International Committee for Documentation and Conservation of 
Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (Docomomo Internacional), uma 
organização que visa a salvaguarda e a conservação da arquitectura e urbanismo desse movimento.  

 A Docomomo Internacional é um projecto que abrange o estudo de diversos países, entre os 
quais Portugal e Espanha. Em 1993 foi criada a Fundação Docomomo Ibérico, sediada em 
Barcelona, responsável pela coordenação das actividades relacionadas com a salvaguarda e 
conservação da arquitectura do Movimento Moderno na Península Ibérica. Face a esta premissa, a 

fundação tem como objectivo principal estudar e documentar os conjuntos, monumentos e sítios do 
Movimento Moderno assente num trabalho de levantamento, complementado com diversos debates 
teóricos, tais como seminários e congressos bienais. Todos estes trabalhos deram origem a diversas 
publicações e exposições, fundamentais para a divulgação do significado da arquitectura do 
Movimento Moderno. No seguimento da documentação da informação, foram ainda disponibilizados a 
público diversas publicações físicas e uma base de dados online.  

  

METODOLOGIA  

 Centrada na Península Ibérica, a elaboração da base de dados resultou de um processo com 
diversas fases, até completar o actual inventário que integra mais de 1200 obras. Para o efeito, foi 
necessário identificar os conjuntos, monumentos e sítios representativos do Movimento Moderno, 
avaliar o seu estado de conservação, documentar as suas técnicas construtivas e conhecer o seu 
enquadramento histórico. 

 Este trabalho foi realizado em diferentes fases. Numa primeira fase, foram levantadas 166 
obras como sendo as mais expressivas do período compreendido entre os anos 1925 e 1955. Em 
fases posteriores, têm vindo a ser documentados diversos temas da arquitectura moderna, tais como 
a habitação, os equipamentos e a indústria.  

 Desde 1997, como já referido, o trabalho de levantamento é complementado com debates 
teóricos, os quais assentam em diferentes temas da arquitectura e a salvaguarda e conservação do 
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património.  

 

ESTRUTURA 

 A estrutura de organização da base de dados disponibilizada no website da Fundação 
Docomomo Ibérico permite ao utilizador uma pesquisa filtrada de informação, da qual fazem parte os 
seguintes filtros: denominação inicial ou actual da obra, autor, ano, uso original, tipo de registo, 
localização e município. 

 De seguida, é apresentado um catálogo com todos os registos associados à pesquisa 
realizada, no qual são apresentadas várias informações sobre os projectos: nome da obra, 
denominação actual, autor, ano de início e conclusão do projecto, endereço, municio, país e registo. 
Contém também uma ligação que nos remete para uma ficha técnica da obra em questão. 

 Nas fichas técnicas, o utilizador tem acesso a uma informação mais detalhada da obra, nas 
quais, além da informação descrita no catálogo, apresenta também um mapa de localização, texto 
descritivo, fotografias e bibliografia. Por vezes, algumas destas informações são omitidas, sendo 
apenas acessíveis a membros da Fundação Docomomo Ibérico. 
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3. Inventário do Património Arquitectónico (IPA) 

Sítio da Internet: www.monumentos.gov.pt 

 

CATEGORIA – ENTIDADE PROMOTORA 

 O Inventário do Património Arquitectónico (IPA) consiste numa base de dados técnica e 
científica, assente em metodologias e instrumentos de identificação, registo, estudo, documentação e 
divulgação do património arquitectónico, urbanístico e paisagístico português e de origem portuguesa. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 O IPA surgiu no início dos anos noventa do século XX e foi criado pela Direcção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais (DGMEN). Integrado na Direcção Geral do Património Cultural 
(DGPC) desde 1 de Julho de 2015, é gerido e desenvolvido pelo Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico (SIPA). 

 O IPA, enquanto instrumento de salvaguarda e valorização do património arquitectónico, 
urbanístico e paisagístico, constitui um dos mais importantes recursos de informação e documentação 
disponíveis no país. Pretende contribuir para os seguinte objectivos: melhorar a qualidade da acção 
dos diversos gestores e utilizadores desse património, quer ao nível do planeamento, execução e 
avaliação de intervenções, quer ao nível da definição de estratégias e políticas de actuação; fomentar 
a investigação científica e técnica no campo da arquitectura, urbanismo, conservação, etc.; aumentar 
a consciência da sociedade sobre a qualidade do património construído e a importância de o 
salvaguardar atendendo aos seus valores funcional, cultural, económico, simbólico, histórico, etc.; 
promover a utilização dessa informação como recurso educativo e fonte de fruição cultural e turística. 

 

METODOLOGIA  

 O IPA destina-se ao registo de todo o património português e de origem portuguesa, seja ele 
classificado ou não, o qual está organizado em diferentes categorias: 

- Registo de Paisagem: tem como objectivo principal caracterizar sistematicamente as 
diferentes unidades e subunidades de paisagem que, pelo seu valor histórico, cultural e 
natural, devem ser preservadas, conservadas e/ou recuperadas; 

- Registo de Conjuntos Urbanos: permite distinguir e conhecer a singularidade de cada 
conjunto através do registo da informação do tecido urbano (bairros, conjuntos residenciais, 
etc.) tendo em conta os seus respectivos componentes. Para cada registo é realizado um 
levantamento no terreno e uma recolha exaustiva de dados que visam a produção de 
informação cartográfica relativa às características de cada conjunto urbano; 
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- Registo de Conjuntos Arquitectónicos: actua sobre grupos de edifícios e/ou estruturas 
construídas articulados espacialmente entre si, criando uma unidade de natureza 

arquitectónica; 

- Registo de Espaços Verdes: incide sobre objectos executados com elementos construídos e 
elementos vegetais de forma harmoniosa; 

- Registo de Edifícios e Estruturas (Monumentos): contempla todo o tipo de edifícios e 
estruturas construídas, de todas as épocas, estilos artísticos e classes tipológicas; 

- Registo de Sítios: compreende extensões de terreno ou lugares caracterizados por estruturas 
materiais antrópicas ou biofísicas, às quais são atribuídos valores culturais de natureza 
histórica, simbólica, paisagística, etc. 

 Para a elaboração do registo de informação e documentação foram estabelecidos vários 
critérios de selecção para as diferentes categorias, com base nos conceitos disponibilizados pelas 
Cartas, Leis e Convenções Internacionais e na qualidade e importância intrínsecas dos objectos a 
registar. Existem também critérios comuns às distintas categorias que os destacam como objectos 
patrimoniais relevantes. Refere-se, por exemplo: o valor cultural, natural, objectos arquitectónicos e 
urbanísticos associados ao objecto de inventariação; a representatividade da diversidade tipológica; a 
relevância dos seus autores; as características de autenticidade; as técnicas de construção (em 
particular as que se encontram em perigo); os valores simbólicos, históricos, culturais, entre outros.  

 Para além dos critérios de selecção estabelecidos, existem também normas específicas de 
inventariação para cada categoria com base na diversidade de escalas e leituras distintas. Dentro das 
normas aplicadas a cada categoria, foram ainda criadas normas específicas para determinados 
objectos a inventariar, como por exemplo os conjuntos residenciais do século XX que se integram na 
categoria dos Conjuntos Urbanos, ou a norma aplicada a habitação multifamiliar do século XX 
pertencente à categoria dos Edifícios e Estruturas (Monumento). 

 O IPA é produzido e gerido pelo SIPA, que congrega uma equipa multidisciplinar responsável 
pela produção e gestão dos inventários. Dependendo das categorias anteriormente descritas, existem 

grupos distintos responsáveis pela representação do registo do património arquitectónico, os quais 
coordenam o inventário de áreas territoriais e/ou temáticas específicas: um grupo encarregue pela 
categoria Conjunto Urbano e outro responsável pelas categorias Conjunto Arquitectónico, Edifício e 
Estrutura (Monumento) e Sítio. Assim sendo, é através desta equipa multidisciplinar19, com os 
contributos de entidades externas ou do cidadão individual, que é executado o processo de um 
registo IPA. Consoante o grau de aprofundamento da informação, o processo de um registo IPA 
procura atender às seguintes etapas:  

																																																								
19 O IPA é produzido e gerido pela equipa SIPA, que congrega especialistas nas áreas de Arquitectura, 
Arquitectura Paisagista, História, História da Arte e Arquivística, sediada nas instalações do Forte de Sacavém.  
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1. Perceber qual o objectivo do inventário, através de uma pesquisa e estudo sobre o património 
existente em determinada área a inventariar. Nesta primeira etapa é fundamental executar 

um mapeamento minimalista inicial, que visa estruturar a investigação e estimar o tempo que 
se tem para dar resposta; 

2. Analisar quais os recursos disponíveis e proceder a pedidos de documentação e autorização 
de acessos a autoridades locais; 

3. Levantamento no terreno e levantamento fotográfico; 

4. Recolha e organização da informação; 

5. Tratamento de fotografias e produção de cartografia; 

6. Produção do registo. 

 Por fim, após ser efectuado o registo de um objecto, este é submetido a um processo de 
validação/normalização.  

 Face à constante evolução do património, à qualidade patrimonial e à existência de factores 
de risco inerentes à salvaguarda do património arquitectónico, urbanístico e paisagístico, o IPA, não 
só defende a sistemática produção de registos, como também a permanente actualização das bases 
de dados, com a finalidade de se programarem acções de preservação mais eficientes e o 
conhecimento público actualizado. 

 

ESTRUTURA 

 Tendo em conta a constante actualização de informação, actualmente, o IPA conta com cerca 
de 34300 registos monográficos sobre património. Cada fica de inventário é composta por 48 campos 
de informação alfanumérica e espacial, dos quais apenas 28 são disponibilizados ao público, e por 
uma componente iconográfica, sustentada num acervo de Arquivos e Colecções. Quanto aos campos 
que constituem a base de dados alfanumérica, estes agrupam-se em seis categorias: 

- Identificação (Categoria; Número IPA; Número IPA antigo; Designação; Localização; Acesso; 
Protecção; Utilização inicial e Utilização actual; e Propriedade); 

- Descrição (Enquadramento; Descrição; e Descrição Complementar); 

- Análise histórica, artística e tipológica (Época construção; Arquitecto / Construtor / Autor; 
Cronologia; Tipologia e caracterização estilística; Dados técnicos; Materiais; e Intervenção 
realizada). Dentro desta categoria não são disponibilizados os dados técnicos nem o estado 
de conservação do objecto; 

- Bibliografia e documentação específica (Bibliografia; e Documentação gráfica, fotográfica e 
administrativa); 

- Identificação do autor e dados relacionados com a gestão da ficha. 
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 Além destas categorias, existe também o campo Grau, onde são inscritos códigos numéricos 
que permitem agrupar os objectos patrimoniais segundo a sua existência, a sua qualidade 

patrimonial, o grau de aprofundamento dos respectivos registos de inventário e o estatuto de 
acessibilidade a esses registos. 
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ROTEIROS 

 

1. Guia Oficial da Exposição do Mundo Português 

Disponível em: www.purl.pt/28025/3/#/2 

 

CATEGORIA – ÂMBITO DE UM EVENTO 

 O Guia Oficial da Exposição do Mundo Português apresenta a descrição de um roteiro a 

seguir pelo leitor durante a visita à exposição. 

  

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Realizada entre 23 de Junho e 2 de Dezembro de 1940, a Exposição do Mundo Português 
surge com o propósito de se comemorem, simultaneamente, o 8º centenário da fundação do Estado 

Português (1140) e o 3º centenário da Restauração da Independência (1640) (EGEAC). 

 A exposição decorreu em Belém, em terrenos marginais ao rio Tejo, pois pretendia enaltecer 
a relação simbólica de Portugal com o rio, local de onde partiram as embarcações para as 

Descobertas no século XIV. Desenvolveu-se ao longo de 450 000 m2 distribuídos em torno da Praça 
do Império, desde a Praça Afonso de Albuquerque até à Torre de Belém, tendo o Mosteiro dos 

Jerónimos como um fundo de um imponente cenário (EGEAC; Secretariado Geral da Propaganda 
Nacional, 1940, nº 19/20). 

 O guia apresentado na exposição tem como objectivo principal direccionar o leitor para um 
percurso de visita da mesma, percurso esse que os autores consideraram ser o mais pertinente para 

usufruto da exposição.   

 

METODOLOGIA   

 Não se aplica. 

 

ESTRUTURA  

 O guia apresenta-se na forma de folheto desdobrável e contém várias informações de apoio 

à visita da exposição e, também, um mapa geral da mesma. 

 A exposição organiza-se em três grupos de edifícios, cada um com a sua simbologia: 

secção histórica, secção de etnografia metropolitana e a secção colonial (EGEAC). Cada secção é 
composta por um conjunto de pavilhões e monumentos, aos quais foram atribuídos números 

(secções histórica e de etnografia metropolitana) e letras (secção colonial) que podem ser 
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consultados no mapa geral da exposição para melhor localização. Este mapa encontra-se num dos 

lados do folheto e, para além dos pavilhões e monumentos assinalados, contem também 

informações acerca da localização do posto médico, polícia, bombeiros, pavilhão de informações, 
instalações sanitárias, entre outros. 

 Do outro lado do folheto, é apresentado um roteiro, onde estão descritos todos os espaços 
existentes na exposição, com respectiva letra ou número, e a ordem pelo qual deve ser realizada a 

visitada aos mesmos. Após esta descrição são apresentadas diversas indicações úteis de apoio à 
exposição, com os seguintes temas: Transportes para e dentro da exposição; Preços dos bilhetes; 

Cadernetas da exposição; Festas; Excursões populares; Informações de turismo; Serviços de 

telecomunicações; Restaurantes; Alto-falantes; entre outras informações descritas no tópico 

Diversas. Por fim, ao longo desta página do folheto, é ainda apresentado um conjunto de fotografias 

de alguns pavilhões e monumentos exibidos na exposição. 
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2. Roteiro de Arquitectura 

Sítio da Internet: www.roteiroarquitectura.pt 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO 

  O projecto Roteiro de Arquitectura apresenta uma selecção de obras arquitectónicas 

contemporâneas construídas em território nacional e regiões autónomas. Este projecto ainda se 
encontra em desenvolvimento, pelo que apenas será analisado o caso particular do arquipélago dos 

Açores.  

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 Promovido pela Delegação dos Açores da Ordem dos Arquitectos, o Roteiro de Arquitectura 

dos Açores apresenta um conjunto de obras construídas e concluídas no Arquipélago dos Açores 

depois de 1950.  

 Com o propósito de se tornar um roteiro complementar à actividade turística da região, o 
Roteiro de Arquitectura dos Açores tem como objectivo principal dar a conhecer ao público turista 

ou residente uma compilação de projectos arquitectónicos desenvolvidos para as nove ilhas que 

compõem este arquipélago. Deste modo, a amostra seleccionada visa promover e valorizar a 
arquitectura construída com base nas “obras mais significativas em termos de boas práticas, 

planeamento urbano e integração na paisagem”.  

 

METODOLOGIA  

  O Roteiro de Arquitectura dos Açores é um projecto que conta com a colaboração de todos 

aqueles que demonstrem interesse em fazer parte dele, uma vez que o levantamento das obras 
apresentadas é da responsabilidade da sociedade.  

 Numa primeira fase foram abertas candidaturas à submissão de obras arquitectónicas 

construídas e concluídas depois de 1950 no Arquipélago dos Açores. De seguida, a selecção das 
obras foi realizada por um júri constituído por arquitectos, com base em diversos critérios de selecção 
previamente estabelecidos: a qualidade da obra arquitectónica, a sua relação com a envolvente, a 
expressividade da linguagem utilizada, a inserção paisagística e urbanística, e a requalificação da 
obra nos espaços públicos da região. A inscrição e submissão da candidatura é efectuada através do 
preenchimento de uma ficha-modelo e deve obedecer às regras estipuladas no regulamento do 
concurso.  
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 A inclusão de novos projectos poderá vir a ser realizada quando outras obras se encontrem 
concluídas, através do procedimento da abertura pública de novas candidaturas ou do preenchimento 

de um formulário online na página do Roteiro de Arquitectura dos Açores.  

ESTRUTURA 

 A plataforma organiza-se em torno de cinco funcionalidades principais: info, obras, mapa, 

download e contactos. No canto inferior esquerdo existe ainda uma barra de pesquisa de obras 
através do nome, autor, local e data do projecto.  

 Na primeira funcionalidade – Info – o utilizador tem acesso a uma nota introdutória acerca do 
projecto e seu enquadramento. 

 Na segunda função – Obras – é apresentado um catálogo composto pelos diversos 
projectos seleccionados. Cada obra é exibida com uma fotografia seguida do nome, autor, ilha a que 

pertence e datas de início e conclusão do projecto. Uma ligação remete-nos para uma nova janela 

com informação mais detalhada acerca da obra em questão, onde além das informações 
anteriormente descritas são também apresentados novos elementos, tais como um texto descritivo, 

desenhos documentais e novas fotografias. 

 Na terceira funcionalidade – Mapa – é exibido um mapa interactivo do arquipélago dos 

Açores com respectiva localização das obras que compõe este roteiro. 

 No Download, o utilizador pode-se candidatar à submissão de uma obra que considere 

relevante para integrar este projecto. 

 Por fim, são apresentados os contactos dos responsáveis pelo projecto Roteiro de 

Arquitectura dos Açores. 
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3. Mapa de Arquitectura Lisboa 

Mapa de Arquitectura Lisboa. Lisboa: Argumentum, 2003. 

 

CATEGORIA – GEOGRÁFICO I HISTÓRICO? 

 A presente publicação apresenta um mapa desdobrável que assinala obras e conjuntos 

arquitectónicos da cidade de Lisboa. 

 Esta publicação encontra-se inserida no tema “Roteiro”, pois pode ser considerado como 
um elemento de apoio ao percurso a realizar pelo utilizador. 

 

ÂMBITO E OBJECTIVOS 

 O Mapa de Arquitectura Lisboa enquadra-se num conjunto de publicações denominadas de 
“Mapa de Arquitectura”, que apresentam obras arquitectónica de diferentes cidades portuguesas.  

 A edição analisada foca a cidade de Lisboa e tem como objectivo principal dar a conhecer 

uma vasta selecção de obras arquitectónicas e conjuntos urbanos construídos ao longo de 
diferentes séculos. São apresentadas 150 obras (edifícios ou sítios), 8 espaços urbanos e 10 

conjuntos urbanos. 

 

METODOLOGIA  

Sem informação 

 

ESTRUTURA  

 A publicação consiste num folheto desdobrável de duas frentes.  

 A primeira frente apresenta uma lista de 150 obras (edifícios ou sítios) organizadas de forma 

cronológica. Estas estão distribuídas por 5 intervalos de tempo representativos de diferentes épocas 
de construção, cada um com uma cor associada, e apresentam as seguintes informações: cota que 

remete para a sua localização no mapa e identificação do autor no “Índex”, nome do projecto 

(português e inglês), localização, autores, datas de projecto e de construção e transformações 
posteriores. Estes dados são complementados com uma planta geral da cidade de Lisboa (escala 

1/25 000), com respectiva legenda: linhas e estações de metro, código de cores associado aos 
períodos em que se inserem as obras representadas e escala gráfica. Por fim, é ainda apresentado 

um índex de autores organizados por ordem alfabética e respectivas cotas de projectos associados, 
um pequeno resumo da informação apresentada no folheto, uma lista de códigos e ficha técnica. 
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 A segunda frente apresenta novamente algumas obras sobre a planta da cidade de Lisboa, 

mas com um enfoque no centro histórico da cidade (escala 1/10 000). Na legenda do mapa constam 

agora as cotas e respectivas obras, o código de cores associado aos períodos e escala gráfica. No 
mapa é também possível observarem-se os 8 espaços urbanos e alguns dos 10 conjuntos urbanos, 

pois devido à aproximação da escala, alguns dos conjuntos urbanos constam apenas na planta à 
escala 1/25 000. Quanto aos espaços urbanos, estes podem ser ruas, praças ou jardins, são 

exibidos no mapa através de uma cota e é representado o seu limite. É ainda apresentado um 
pequeno texto de enquadramento (português e inglês) e uma fotografia do espaço em questão. 

Quanto aos conjuntos urbanos, denominados como bairros ou áreas planeadas que correspondem a 
zonas homogéneas da cidade, estes são também exibidos no mapa através de uma cota e 

enquadrados dentro dos limites do plano urbanístico a que pertencem. Para cada conjunto urbano é 

apresentada uma descrição com designação do projecto (português e inglês), data de construção, 
localização e autores. Segue-se ainda um texto de enquadramento do plano urbanístico respectivo 

(português e inglês) e uma fotografia aérea do mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Esta dissertação teve como objectivo a análise, interpretação e caracterização dos diferentes 
meios de registo e de divulgação da Arquitectura em Portugal. Como objectivo colocaram-se um 
conjunto de questões de investigação, às quais se procurou dar resposta ao longo de todo o 
desenvolvimento do trabalho. Para o efeito, foram analisados diferentes suportes (atlas, catálogo, 
guia, inquérito, inventário e roteiro) e formatos (físico e digital) de publicações a fim de abranger uma 
maior diversidade de conteúdos e posteriores conclusões.  

 A elaboração de um quadro síntese (ver Anexos), com a informação resumida relativa a todas 
as publicações seleccionadas, permitiu a realização de leituras síntese e comparativas entre as 
distintas publicações. Este quadro síntese foi organizado por tipo de suporte de publicação 
(apresentado por ordem alfabética) e, dentro de cada tipo, as publicações são apresentadas 
cronologicamente. Para cada publicação foram preenchidos os seguintes itens: tipo de suporte, data 

da publicação, categoria em que se insere, descrição, período, área geográfica, critérios de selecção 
dos casos de estudo, tipologias dos casos de estudo, formato/estrutura da publicação, autores, 
organização e conteúdos das fichas de leitura síntese e idiomas disponíveis. A informação aqui 
disponível permitiu retirar conclusões sobre a produção dos diferentes tipos de publicações e 
responder às questões inicialmente propostas: 

 

Qual o meio mais eficaz para divulgação de obras arquitectónicas? 

Quais os meios existentes para registar e divulgar obras de arquitectura?  

O que distingue os diferentes tipos de publicação?  

Quais os seus objectivos principais?  

Como se organizam os seus conteúdos?  

Quais os métodos utilizados para a recolha de informação?  

Quais as publicações que se distinguem em Portugal? 

 

 Respondendo à primeira questão, podemos afirmar que não existe um meio melhor ou mais 
eficaz do que os outros para divulgação de obras arquitectónicas. Todos os suportes mencionados 
são diferentes entre si, com objectivos próprios e específicos associados a cada tipo de publicação, 
pelo que se torna pertinente a diversidade de meios de divulgação, enquadrando a sua publicação no 
âmbito e propósito pretendido. 

 Quanto às restantes questões, estas têm vindo a ser respondidas ao longo de toda a 
dissertação, quer através do capítulo direccionado para a elaboração de um glossário dos diferentes 
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meios existentes para registo e divulgação de obras de arquitectura, quer pelo capítulo dos casos de 
estudo seleccionados. Contudo, através do quadro síntese em anexo é possível retirar uma 

conclusão mais sucinta para cada questão colocada. Seguem-se de seguida breves conclusões que 
partindo de casos particulares, procuram tendências nos objectivos e organização dos diferentes 
tipos de publicação, de modo a dar uma resposta mais genérica e global. 

  

ATLAS – o foco principal é o mapeamento/cartografia dos casos de estudo (no caso digital, inclui a 
georreferenciação) com recurso a informação e conteúdos teóricos complementares. Os 
espaços/obras pertencem a uma localização bem definida e previamente limitada, integrando obras 
de diferentes períodos de concepção e tipologias. 

 

CATÁLOGO – o intuito é a compilação de obras que privilegia uma visão abrangente e plural da 
produção arquitectónica ou uma visão mais específica, relativa por exemplo a um autor ou período 
específico. A apresentação dos conteúdos segue uma estrutura semelhante em que o 
enquadramento teórico do tema é apresentado em forma de textos/ensaios complementados com 
uma listagem relativa à apresentação dos casos de estudo em fichas técnicas (identificação da obra, 
descrição e elementos gráficos). Faz uso do contributo de diferentes autores especialistas em 
diferentes matérias, contribuindo assim para o enriquecimento da publicação.  

 

GUIA – o objectivo é a apresentação de um conjunto de obras seleccionadas de acordo com critérios 
de selecção bem definidos e que se localizam numa área geográfica também bem definida (Lisboa, 
Porto). Diversidade de tipologias, com enfoque numa visão abrangente e diversificada de produção 
arquitectónica. A organização das publicações são semelhantes entre si: breve enquadramento 
teórico e apresentação de obras em fichas de leitura síntese complementadas com elementos 
gráficos.  

 

INQUÉRITO – o objectivo é a caracterização de um conjunto de obras representativas de uma 
determinada leitura da arquitectura (arquitectura popular, arquitectura do século XX em Portugal). 
Localização bem precisa e obras escolhidas pela representatividade histórica, cronológica e 
geográfica, que foram objecto de levantamento em trabalho de campo por equipas de investigadores. 
A apresentação dos conteúdos recorre a texto corrido complementado com registos fotográficos, e 
outros elementos gráficos (quadros tipológicos, desenhos), organizados em capítulos dedicados a 
áreas geográficas distintas. Salienta-se ainda a coordenação de um só autor com auxilio da equipa de 
investigação para a elaboração dos inquéritos. 

 



	 71	

INVENTÁRIO - com o intuito de produzir um levantamento minucioso de uma obra, os critérios de 
selecção dos casos de estudo, de diferentes tipologias, privilegiam uma visão abrangente e plural da 

produção arquitectónica, o enquadramento histórico ou as técnicas de construção/conservação, por 
exemplo. A apresentação exaustiva dos casos de estudo é feita sob a forma de fichas técnicas, de 
leitura síntese, organizadas de forma semelhante para formatos físico e digital. Recorre ao contributo 
de diversas entidades para uma mais completa e abrangente base de dados. Os inventários estão em 
constante actualização e podem ser temáticos. 

 

ROTEIRO – o objectivo é a apresentação de um conjunto de obras existentes num determinado 
itinerário ou região, subordinadas, ou não, a um tema específico. Os critérios de selecção dos casos 
de estudo são pouco específicos, tendo enfoque principal na qualidade arquitectónica do conjunto de 
obras. A apresentação dos conteúdos é feita de forma semelhante: mapeamento dos casos de estudo 
(no caso digital, inclui a georreferenciação) com recurso a informação complementar . 

 

 Relativamente ainda à data de publicação de todas as publicações analisadas, constata-se 
que estas datam, na sua grande maioria, das últimas décadas do século XX e início do século XXI, 
salientando-se assim, o interesse recente por este tipo de publicações, dedicadas ao registo e 
divulgação de obras arquitectónicas. No contexto português, salienta-se no entanto, a publicação da 
Arquitectura Popular em Portugal na década de 60 que, para além de determinante para a evolução 
da arquitectura em Portugal, constituiu um modelo para os restantes levantamentos/inquéritos que 
ocorreram posteriormente. 

 Concluindo, salienta-se a necessidade da documentação, nos mais diversos meios de registo 
de informação, não só como forma de preservação da memória das obras arquitectónicas que 
testemunham a nossa História, e que se encontram constantemente sujeitas a fenómenos de 
degradação e transformações, mas também como forma de divulgação e garantia da longevidade 
desse património. Assim, torna-se pertinente a elaboração sistemática e actualizada de uma 

diversidade de tipos de publicações, cujo objectivo remete-nos para um conjunto de diferentes 
finalidades e conhecimentos. 
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  PUBLICAÇÕES DATA TIPO DE 
SUPORTE CATEGORIA DESCRIÇÃO PERIODO GEOGRAFIA CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS CASOS 

DE ESTUDO 

 Atlas do Património Classificado e em 
Vias de Classificação 2001 Atlas 

Geográfico I 
Entidade 

Promotora 

Plataforma de pesquisa georreferenciada 
de bens imóveis, classificados e em vias 
de classificação, localizados em Portugal 
Continental. 

Não definido Portugal 
Continental 

A selecção do património a georreferenciar 
assentou, essencialmente, na classificação 
dos bens imóveis. 

 

Atlas Urbanístico de Lisboa / Lisbon 
Urban Atlas 2006 Atlas Geográfico Apresentação e caracterização de 56 

bairros da cidade de Lisboa. Não definido Lisboa 
Casos de estudo limitados à cidade de 
Lisboa, pois os autores consideram o 
método da observação directa o mais eficaz. 

LEITURA CONCLUSIVA 
ATLAS   1ª década do 

século XXI       
Limitação 

periódica não 
definida 

Limitação 
geográfica 

precisa 

Critérios de selecção bem definidos: 
identificação dos bens imóveis classificados 
e identificação dos bairros de Lisboa. 



TIPOLOGIA DOS 
CASOS DE ESTUDO  FORMATO I ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO  AUTORIA I SÍTIO DA 

INTERNET  
FICHAS DE LEITURA SÍNTESE – ORGANIZAÇÃO E 

CONTEÚDOS  IDIOMA CONCLUSÕES 

Diversidade de 
tipologias 

A pesquisa do património pode ser realizada através no portal 
pelo utilizador ou com base na utilização das ferramentas 
disponíveis. Toda a informação disponibilizada é apresentada 
sobre um mapa interactivo, a qual pode ser ajustada à escala 
pretendida; 
O utilizador pode pesquisar e visualizar o património e 
respectivas zonas de protecção por temas na janela 
“Conteúdos e Legenda”, onde é possível filtrar o conteúdo a 
apresentar através da activação ou desactivação de temas e 
também regular a transparência de cada um; 
No canto superior direito, existe uma ferramenta que 
possibilita a pesquisa de informação por endereço, 
visualizando os temas respectivos. Essa ferramenta permite, 
ainda, aceder a uma janela denominada de “Mapa Base”, a 
qual permite seleccionar um mapa base ou imagens de 
satélite para apresentação da informação; 
Na canto inferior direito, uma seta sombreada a preto remete 
para a activação de uma janela, onde é apresentado um 
enquadramento geográfico da informação exibida no ecrã. 

Direcção-Geral do 
Património Cultural 

 
 

http://geo.patrimoniocultura
l.pt/flexviewers/Atlas_Patri

monio/default.htm 

1. Quanto ao património imóvel são exibidas as seguintes 
informações: número de inventário, designação, distrito, concelho, 
freguesia, situação actual, categoria, classificação, restrições, ZEP 
– Diploma e observações, as quais nos direccionam para uma ficha 
técnica  no website da DGPC. Estas janelas apresentam ainda uma 
fotografia do bem imóvel seleccionado; 
2. Para as zonas gerais de protecção são apresentadas a 
designação, a situação actual e a categoria de protecção; 
3. Nas zonas especiais de protecção apresentam-se a designação, 
o diploma, as restrições e observações; 
4. Nas áreas restritas são exibidas a designação, zonamento e uma 
ligação que remete para uma ficha técnica no website da DGPC. 

Português  

Diversidade de 
tipologias 

Textos de enquadramento teórico + Mapa de localização dos 
casos de estudo + 56 capítulos, destinados a cada objecto de 
estudo 

Manuel Salgado e Nuno 
Lourenço 

1. Todos os capítulos apresentam três páginas de informações e 
linguagem distintas; 
2. Na primeira página são observadas informações tais como o 
nome do bairro em questão; textos de enquadramento e 
caracterização do mesmo; dois mapas legendados; informação 
relativa a índices e parâmetros urbanísticos; e fotografias do 
território; 
3. Na segunda página é apresentado um mapa do bairro 
acompanhado de uma legenda gráfica. Segue-se ainda a 
apresentação de dois cortes simplificados do terreno; 
4. Por fim, na terceira página é exibida uma fotografia aérea da área 
em questão auxiliada por um pequeno mapa de localização. 

Português e 
inglês  

Tipologias diversas 
Digital: mapeamento e georreferenciação sobre a cidade de 
Lisboa com informação e conteúdos complementares. Física: 
enquadramento teórico e mapeamento com informação e 
conteúdos complementares. 

Recurso ao contributo de 
diferentes autores 

Recurso a fichas de leitura síntese que organizam a informação 
relativa ao caso de estudo mapeado.  

ATLAS - limitação geográfica bem definida, 
critérios de selecção bem definidos privilegiando 
uma visão particular do universo em estudo, 
tendo como foco principal o mapeamento dos 
casos de estudo com recurso a informação 
complementar (no caso digital, 
georreferenciação). 



  PUBLICAÇÕES DATA TIPO DE 
SUPORTE CATEGORIA DESCRIÇÃO PERIODO GEOGRAFIA CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS CASOS 

DE ESTUDO 

 
 

 
 
 

1ª Exposição Nacional de Arquitectura: 
1975-1985  1986 Catálogo 

Histórico I 
Geográfico I 
Catálogo de 
Exposição 

Compilação de obras produzidas após a 
Revolução de 25 de Abril de 1974, com 
base numa reflexão sobre as novas 
condições criadas à intervenção do 
Arquitecto. 

1975-1985 Portugal 

Obras pertencentes à década de 1975-85, 
de autoria individual ou colectiva, de 
iniciativa privada ou pública, localizadas nas 
grandes cidades ou nas pequenas 
localidades, e com diferentes propostas de 
intervenção na sociedade e do território. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura do Século XX: Portugal 1998 Catálogo 
Histórico I 

Catálogo de 
Exposição 

Conjunto de obras arquitectónicas 
concebidas em Portugal durante o século 
XX. 

Século XX Portugal Obras de Autor, relação com a contexto 
urbano, pluralismo da produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luís Cristino da Silva (Arquitecto) 1998 Catálogo 
Catálogo de 
Exposição I 
Monográfico 

Catálogo da exposição evocativa da obra 
do Prof. Arquitecto Luís Cristino da Silva  Século XX Portugal 

Não mencionado na publicação, porém  
todos os casos apresentados são da autoria 
de Cristino da Silva. 

LEITURA CONCLUSIVA 
CATÁLOGO   Final do 

século XX       
Limitação 
periódica 
precisa 

Limitação 
geográfica 

precisa 

Critérios de selecção bem definidos: obras 
de um determinado autor/período, relação 
com contexto urbano, representação do 
pluralismo da produção, iniciativa 
privada/pública. 



TIPOLOGIA DOS 
CASOS DE ESTUDO  FORMATO I ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO  AUTORIA I SÍTIO DA 

INTERNET  
FICHAS DE LEITURA SÍNTESE – ORGANIZAÇÃO E 

CONTEÚDOS  IDIOMA CONCLUSÕES 

Diversidade de 
tipologias 

Texto de enquadramento teórico + 22 capítulos, cada um 
representativo de um distrito do território português, onde são 
apresentadas as fichas de leitura síntese. 

Diferentes autores 
Sempre que possível cada ficha síntese conta com as seguintes 
informações: designação do trabalho, entidades intervenientes e um 
texto descritivo do projecto. Também uma fotografia ou desenho da 
obra pode fazer parte da ficha em questão. 

Português  

Equipamentos 
Públicos, Habitação, 

Pavilhões de 
Exposição, 

Arquitectura religiosa, 
Intervenções no 

património 
arquitectónico. 

Texto de enquadramento teórico + 4 capítulos: I. Cronologias; 
II. Temas; III. Projectos, onde são apresentadas fichas de 
leitura síntese; e IV. Apêndice.  

Diferentes autores 
Identificação da obra; localização e datas de construção e do 
projecto; arquitecto responsável e colaboradores do projecto; texto 
descritivo da obra com bibliografia de referência; fotografias, 
esquissos e desenhos documentais do projecto. 

Português   

Diversidade de 
tipologias 

Biografia/Cronologia + textos de enquadramento teórico + 
entrevista + textos soltos + lista de obras Maria de Lurdes Janeiro 

Dependendo do tipo de conteúdo apresentado (desenhos originais 
dos projectos, documentação escrita, fotográfica ou iconográfica) 
este pode conter diversas informações, tais como a designação do 
projecto, data, localização e cliente do mesmo, escala e designação 
física do desenho ou simplesmente a fonte de onde provém a 
documentação escrita ou fotográfica.  

Português  

Tipologias diversas, 
identificação de 

tipologias específicas 
Catálogo de autor e catálogo de obras. Enquadramento 
teórico e apresentação de obras em fichas de leitura síntese. 

Recurso ao contributo de 
diferentes autores 

Ficha de leitura síntese organizada de um modo muito semelhante: 
identificação da obra, texto descritivo, referência a bibliografia e 
fontes documentais, elementos gráficos (fotografias e desenhos). 

  

CATÁLOGO - limitação geográfica e periódica 
bem definidas, critérios de selecção dos casos de 
estudo bem definidos privilegiando uma visão 
abrangente e plural da produção arquitectónica, 
contributo de diferentes autores especialistas em 
diferentes matérias e contribuindo para o 
enriquecimento da publicação. Enquadramento 
teórico do tema apresentado em forma de 
textos/ensaios complementados com a 
apresentação dos casos de estudos em fichas 
síntese (identificação da obra, descrição e 
elementos gráficos). 



  PUBLICAÇÕES DATA TIPO DE 
SUPORTE CATEGORIA DESCRIÇÃO PERIODO GEOGRAFIA CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS CASOS 

DE ESTUDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia Urbanístico e Arquitectónico de 
Lisboa 1987 Guia Histórico I 

Geográfico 

Conjunto de obras, de tipologias e estilos 
diversos, que reflectem a evolução e 
transformações ocorridas na cidade de 
Lisboa. 

Não definido Lisboa 
Critérios arquitectónicos e urbanísticos, 
contrapondo-se a uma perspectiva de 
selecção turística ou monumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto 1901-2001: Guia de Arquitectura 
Moderna 2001 Guia Histórico I 

Geográfico 

Compilação de obras arquitectónicas 
representantes da Arquitectura Moderna 
produzida entre os anos 1901 e 2001, na 
cidade do Porto. 

1901 - 2001 Porto 

Obras representativas de transformações ou 
significados urbanos, de ruptura de 
linguagem, de espaços urbanos marcantes, 
ou de conjuntos construídos que configuram 
preocupações programáticas modernas. 

 
 

Guia de Arquitetura de Lisboa: 1948-
2013 2013 Guia Histórico I 

Geográfico 

Conjunto de obras lisboetas de grande 
variedade tipológica centradas no mote, 
balizadas entre o movimento moderno e 
a actualidade. 

1948-2013 Lisboa 
Não mencionado na publicação, porém 
todas as obras inserem-se numa localização 
geográfica precisa e num determinado 
intervalo de tempo. 

LEITURA CONCLUSIVA 
GUIA   

Final do 
século XX e 

início do 
século XXI 

      
Limitação 
periódica 

precisa ou não 
definida 

Limitação 
geográfica 

precisa 

Critérios de selecção bem definidos: obras 
arquitectónicas e urbanísticas 
representativas da evolução e 
transformações das cidades e obras 
marcantes de um período arquitectónico ou 
intervalo de tempo. 



TIPOLOGIA DOS 
CASOS DE ESTUDO  FORMATO I ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO  AUTORIA I SÍTIO DA 

INTERNET  
FICHAS DE LEITURA SÍNTESE – ORGANIZAÇÃO E 

CONTEÚDOS  IDIOMA CONCLUSÕES 

Diversidade de 
tipologias 

Texto de enquadramento teórico + 5 capítulos, cada um 
representativo de um sector da cidade, onde são 
apresentados mapas de localização e fichas de leitura 
síntese. 

Diferentes autores 

Apresentação de elementos gráficos (fotográficas e/ou desenhos), 
nome da obra, localização, designação, autorias, datas, eventuais 
prémios e, em alguns casos, breves textos que auxiliam à 
compreensão e caracterização da obra. Contém uma referência de 
coordenadas para a sua localização nos mapas que iniciam cada 
capítulo. 

Português, 
inglês e 
francês 

 

Diversidade de 
tipologias 

1. Fichas individuais desdobráveis;                                                              
2. Ficha Introdutória + 30 Fichas individuais desdobráveis - 9 
fichas de edifícios singulares, 10 fichas de conjuntos urbanos, 
11 fichas de  temas e programas.  

Diferentes autores 

1. Capa com o nome da obra e uma fotografia da mesma, 
responsáveis pelo projecto e autor do texto; 
2. Interior de cada ficha com o nome da obra seguido de um ensaio, 
fotografias e desenhos do projecto, referências bibliográficas e os 
créditos das imagens utilizadas; 
3. Contracapa da ficha - versão resumida em inglês do ensaio, 
vários mapas de localização de diferentes escalas com respectiva 
morada da(s) obra(s) apresentada(s). 

Português e 
inglês  

Diversidade de 
tipologias 

Texto de enquadramento teórico + 16 capítulos cada um 
representativo de uma zona da cidade de Lisboa, onde são 
apresentadas as fichas de leitura síntese + 2 capítulos 
complementares. 

Michel Toussaint e Maria 
Melo 

As fichas técnicas estão organizadas numericamente e ilustradas 
com fotografias e/ou desenhos. Contém um texto síntese descritivo, 
precedido de algumas informações básicas, tais como nome da 
obra, localização, transportes públicos, datas, prémios, entidades 
envolvidas no projecto geral, nas estruturas ou na arquitectura 
paisagística. 

Português e 
inglês  

Tipologias diversas Enquadramento teórico e apresentação de obras em fichas 
síntese. 

Recurso ao contributo de 
diferentes autores 

Ficha de leitura síntese com informação semelhante: identificação 
da obra, localização, elementos gráficos (fotografias, desenhos ou 
mapas) e texto descritivo. 

Português + 1 
língua 

GUIA - limitação geográfica bem definida, 
critérios de selecção das obras bem definidos 
com enfoque numa visão abrangente e 
diversificada de produção arquitectónica, mesmo 
quando limitada a um determinado período. 
Estrutura das publicações semelhantes: 
enquadramento teórico e apresentação de obras 
em fichas de leitura síntese complementadas 
com elementos gráficos. 



  PUBLICAÇÕES DATA TIPO DE 
SUPORTE CATEGORIA DESCRIÇÃO PERIODO GEOGRAFIA CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS CASOS 

DE ESTUDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura Popular em Portugal 
1961 (1ª ed.) 
1980 (2ª ed.) 
1988 ( 3ª ed.) 
2004 (4ª ed.) 

Inquérito Histórico I 
Geográfico 

Caracterização de um conjunto de obras 
representativas da arquitectura 
vernacular em Portugal procurando 
retratar a sua diversidade arquitectónica, 
paisagística e tipológica.  

Não definida Portugal 
Continental 

Obras representativas da arquitectura 
vernacular. Estabeleceram-se critérios de 
análise com a intenção de criar unidade na 
recolha dos elementos; avaliação de 
questões geográficas e históricas. 

 

Arquitectura Popular dos Açores 2000 Inquérito Histórico I 
Geográfico 

Estudo realizado no arquipélago dos 
Açores, cuja base assenta num 
levantamento de campo centrado na 
arquitectura vernácula rural. Pretende-se 
a identificação de tipos habitacionais das  
diversas ilhas, através do estudo da 
organização interna e da estrutura 
espaço-funcional das habitações. 

Não definida Açores 

Levantamento sistemático ilha a ilha com 
registos fotográficos e desenhados dos 
casos mais significativos. Critérios uniformes 
por parte das equipas nas fases de 
levantamento e estudo. 

 

Arquitectura Popular da Madeira  2002 Inquérito Histórico I 
Geográfico 

Compilação de obras que retratam as 
vivências e a arquitectura rural do 
Arquipélago da Madeira. 

Não definida Madeira 
Informação relativa à arquitectura popular, a 
objectos de uso quotidiano, ao território e à 
paisagem humanizada. 

 

IAPXX – Inquérito à Arquitectura do 
Século XX em Portugal 
 

2006 Inquérito 
Histórico I 

Catálogo de 
Exposição 

Conjunto de obras da arquitectura 
portuguesa do século XX. Século XX Portugal 

Critérios de representatividade cronológica, 
regional, estilística ou tipológica, sem 
desvalorizar a qualidade arquitectónica.  

LEITURA CONCLUSIVA 
INQUÉRITO   

Final do 
século XX e 

início do 
século XXI 

      
Limitação por 

período 
arquitectónico 

ou não definida 

Limitação 
geográfica 

precisa 

Critérios de selecção estabelecidos 
essencialmente com base nos trabalhos de 
campo e com incidência principal em 
critérios de representatividade cronológica e 
geográfica. 



TIPOLOGIA DOS 
CASOS DE ESTUDO  FORMATO I ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO  AUTORIA I SÍTIO DA 

INTERNET  
FICHAS DE LEITURA SÍNTESE – ORGANIZAÇÃO E 

CONTEÚDOS  IDIOMA CONCLUSÕES 

Habitação e tipologias 
de apoio à actividade 

rural 

1. Três volumes, cada um com 2 capítulos;                                                       
2. Todos os volumes apresentam fichas técnicas + índices 
geral, geográfico, de desenhos e mapas, temático e de 
fotografias;                                                                                  
3. Primeiro volume apresenta também texto de 
enquadramento teórico e o terceiro volume as versões em 
francês e inglês. 

José Norberto Texto corrido com elementos gráficos + mapa/quadro tipológico 
Português, 

inglês e 
francês 

 

Habitação e tipologias 
de apoio à actividade 

rural 
Texto de enquadramento teórico + 9 capítulos cada um 
representativo de uma ilha do Arquipélago dos Açores. João Vieira Caldas Texto corrido com elementos gráficos. Português  

Habitação 
Texto de enquadramento teórico + 2 grandes capítulos, 
desdobrados em subcapítulos: 1. Levantamento e 
Identificação das Tipologias; 2. Renascimento da Arquitectura 
Popular do Arquipélago da Madeira. 

Victor Mestre Texto corrido com elementos gráficos + mapa/quadro tipológico Português  

Diversidade de 
tipologias 

Texto de enquadramento teórico + 5 capítulos: 1º texto de 
contextualização da realização do inquérito; 2º textos teóricos; 
3º fichas de leitura síntese + índice de autores; 4º metodologia 
do inquérito; 5º informações complementares. 

Ana Tostões 
1. Fotografia actual da obra que permite identificar o grau de 
conservação em que esta se encontra; 
2. Designação da obra, datas de projecto e obra, autoria, cliente, 
programa, concelho, morada, localidade e referência GPS. 

Português  

Tipologias diversas, 
habitação  e tipologias 
de apoio à actividade 

rural 

Textos iniciais com enquadramento teórico, capítulos 
dedicados a áreas geográficas distintas, e apresentação de 
obras em fichas de leitura síntese. 

Coordenação de um autor 
com apoio de equipas de 

investigação 

Os inquéritos realizados à Arquitectura Popular apresentam a 
informação de modo muito semelhante: texto corrido com recurso a 
elementos gráficos. O último inquérito analisado apresenta fichas 
de leitura síntese para cada obra: identificação da obra, autores e 
localização. 

 

INQUÉRITO - limitação geográfica bem definida, 
limitação periódica não definida, critérios de 
selecção pouco específicos, privilegiando a 
representatividade cronológica e geográfica. 
Apresentação dos conteúdos de forma idêntica 
quando se trata de uma tipologia específica, 
recorrendo a texto corrido complementado com 
elementos gráficos. Quando há diversidade de 
tipologias, apresentação dos conteúdos com 
recurso a fichas de leitura síntese. Coordenação 
de um autor com equipa de investigação. 



  PUBLICAÇÕES DATA TIPO DE 
SUPORTE CATEGORIA DESCRIÇÃO PERIODO GEOGRAFIA CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS CASOS 

DE ESTUDO 

 Fundação Docomomo Ibérico   1993 Inventário 

Histórico I 
Geográfico I 

Entidade 
Promotora 

Base de dados composta por registos do 
Movimento Moderno em Portugal e 
Espanha. 

Movimento 
Moderno Península Ibérica 

Identificação de conjuntos, monumentos e 
sítios da Península Ibérica representativos 
do Movimento Moderno; avaliação do seu 
estado de conservação, documentação das 
suas técnicas construtivas e conhecimento 
do seu enquadramento histórico. 

 

Arquitectura do Movimento Moderno: 
Inventário Docomomo Ibérico 1925-1965  1997 Inventário Histórico I 

Geográfico 

Inventário de obras construídas na 
Península Ibérica e limitadas ao período 
histórico marcado pelo Movimento 
Moderno com o intuito de debater o 
significado e valor do legado destas 
obras. 

1925-1965 Península Ibérica 

Selecção de obras da Península Ibérica, de 
distintas geografias (urbanas e rurais) e de 
tipologias diversas, que representem a 
diversidade e a essência do Movimento 
Moderno. 

 Inventário do Património Arquitectónico 
(IPA) 

1992 
(criação) Inventário Entidade 

Promotora 

Inventário composto pelo património 
arquitectónico, urbanístico e paisagístico 
português e de origem portuguesa. 

Não definido Portugal 

As obras inventariadas distribuem-se por 
várias categorias. Para cada categoria 
existem critérios de selecção distintos com 
base nos conceitos disponibilizados pelas 
Cartas, Leis e Convenções Internacionais e 
na qualidade e importância intrínsecas dos 
objectos a registar. Existem também critérios 
comuns, tais como a representatividade da 
diversidade tipológica; a relevância dos seus 
autores; as características de autenticidade; 
as técnicas de construção, os valores 
simbólicos, históricos, culturais, entre outros.  

LEITURA CONCLUSIVA 
INVENTÁRIO   

Última 
década do 
século XX 

      

Limitação 
periódica 

precisa ou a 
período 

arquitectónico 
ou não definida 

Limitação 
geográfica 

precisa 

Critérios de selecção bem definidos: obras 
de um determinado período arquitectónico, 
representação do pluralismo da produção, 
técnicas de construção, estado de 
conservação, valores associados, e 
enquadramento histórico. 



TIPOLOGIA DOS 
CASOS DE ESTUDO  FORMATO I ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO  AUTORIA I SÍTIO DA 

INTERNET  
FICHAS DE LEITURA SÍNTESE – ORGANIZAÇÃO E 

CONTEÚDOS  IDIOMA CONCLUSÕES 

Diversidade de 
tipologias Pesquisa filtrada de informação.  

Fundação Docomomo 
ibérico 

 
 

http://www.docomomoiberi
co.com/index.php?option=c
om_content&view=article&i
d=46&Itemid=27&lang=pt 

Cada ficha síntese apresenta as seguintes informações: nome da 
obra, denominação actual, autor, ano de início e conclusão do 
projecto, endereço, município, país, registo, mapa de localização, 
texto descritivo, fotografias e bibliografia.  

Inglês, 
português e 

espanhol 
 

Diversidade de 
tipologias 

Texto de enquadramento teórico + 6 capítulos de 
apresentação de fichas de leitura síntese + 1 capítulo anexo   

Xavier Costa e Susana 
Landrove 

Nome da obra, localização, autor, datas do projecto e de 
construção, texto descritivo e autor do mesmo. Em todas as fichas 
são também utilizados elementos gráficos como fotografias e 
desenhos documentais. 

Português e 
inglês  

Diversidade de 
tipologias Pesquisa filtrada de informação. 

Direcção-Geral do 
Património Cultural 

 
 

www.monumentos.gov.pt 

Cada ficha de inventário é composta por 48 campos de informação 
alfanumérica e espacial, dos quais apenas 28 são disponibilizados 
ao público, e por uma componente iconográfica. A  base de dados 
alfanumérica contém as seguintes informações: 
1. Identificação (Categoria; Número IPA; Número IPA antigo; 
Designação; Localização; Acesso; Protecção; Utilização inicial e 
Utilização actual; e Propriedade); 
2. Descrição (Enquadramento; Descrição; e Descrição 
Complementar); 
3. Análise histórica, artística e tipológica (Época construção; 
Arquitecto / Construtor / Autor; Cronologia; Tipologia e 
caracterização estilística; Dados técnicos; Materiais; e Intervenção 
realizada); Dentro desta categoria não são disponibilizados os 
dados técnicos nem o estado de conservação do objecto; 
4. Bibliografia e documentação específica (Bibliografia; e 
Documentação gráfica, fotográfica e administrativa); 
5. Identificação do autor e dados relacionados com a gestão da 
ficha;                                                                                                   
6. Existe também o campo Grau, onde são inscritos códigos 
numéricos.  

Português  

Tipologias diversas 
Digital: pesquisa filtrada de informação. Física: 
enquadramento teórico e apresentação de obras em fichas de 
leitura síntese. 

Recurso ao contributo de 
diferentes autores 

Ficha de leitura síntese organizada de forma idêntica: identificação 
da obra, autor, texto descritivo, referência a bibliografia e fontes 
documentais, elementos gráficos (fotografias e desenhos). 

 

INVENTÁRIO - limitação geográfica bem definida 
e diversidade de limitações periódicas. Critérios 
de selecção dos casos de estudo bem definidos, 
privilegiando uma visão abrangente e plural da 
produção arquitectónica, o seu enquadramento 
histórico e suas técnicas de 
construção/conservação. Apresentação dos 
casos de estudo sob a forma de fichas de leitura 
síntese, organizadas de forma semelhante para 
formatos físico e digital. Contributo de diversas 
entidades para uma mais completa e abrangente 
base de dados. 



  PUBLICAÇÕES DATA TIPO DE 
SUPORTE CATEGORIA DESCRIÇÃO PERIODO GEOGRAFIA CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS CASOS 

DE ESTUDO 

 

Guia Oficial da Exposição do Mundo 
Português 1940  Roteiro Âmbito de um 

evento 
Descrição de um roteiro a seguir pelo 
leitor durante a visita à exposição. Não definido Não se aplica Não mencionado na publicação. 

 

Mapa de Arquitectura Lisboa  2003 Roteiro Histórico I 
Geográfico 

Apresentação de 150 obras (edifícios ou 
sítios), 8 espaços urbanos e 10 
conjuntos urbanos da cidade de Lisboa. 

Não definido Lisboa Não mencionado na publicação. 

 Roteiro de Arquitectura - Roteiro Histórico I 
Geográfico 

Conjunto de obras arquitectónicas 
contemporâneas construídas em 
território nacional e suas regiões 
autónomas. 

Não definido Portugal 

A qualidade da obra arquitectónica, a sua 
relação com a envolvente, a expressividade 
da linguagem utilizada, a inserção 
paisagística e urbanística, e a requalificação 
da obra nos espaços públicos da região. 

LEITURA CONCLUSIVA 
ROTEIRO   

Século XX, 
início do 

século XXI e 
não 

mencionado 

      
Limitação 

periódica não 
definida 

Limitação 
geográfica 

precisa 

Não mencionados na publicação, à 
excepção do último, cujos critérios de 
selecção incidem principalmente na relação 
das obras com o contexto urbano e 
paisagístico. 



TIPOLOGIA DOS 
CASOS DE ESTUDO  FORMATO I ESTRUTURA DA PUBLICAÇÃO  AUTORIA I SÍTIO DA 

INTERNET  
FICHAS DE LEITURA SÍNTESE – ORGANIZAÇÃO E 

CONTEÚDOS  IDIOMA CONCLUSÕES 

Pavilhões de 
Exposição 

1. Folheto desdobrável com duas frentes;                                                    
2. Mapa de localização + Texto informativo da exposição. Sa ́ e Melo e Cotinelli Telmo Não se aplica. Português  

Diversidade de 
tipologias 

1. Folheto desdobrável com duas frentes;                                                    
2. Mapas de localização + Descrição das obras apresentadas. Diferentes autores 

1. Para as obras (edifícios ou sítios) são apresentadas as seguintes 
informações: cota que remete para a sua localização no mapa e 
identificação do autor no “Índex”, nome do projecto, localização, 
autores, datas de projecto e de construção e transformações 
posteriores;                                                                                                                       
2. Para os espaços urbanos: texto de enquadramento e uma 
fotografia do espaço em questão;                                                                                                                            
3. Para os conjuntos urbanos: descrição com designação do 
projecto, data de construção, localização e autores. Segue-se ainda 
um texto de enquadramento do plano urbanístico respectivo 
(português e inglês) e uma fotografia aérea do mesmo. 

Português, 
inglês e 

espanhol 
 

Diversidade de 
tipologias 

A plataforma organiza-se em torno de cinco funcionalidades 
principais: info, obras, mapa, download e contactos. No canto 
inferior esquerdo existe ainda uma barra de pesquisa de 
obras através do nome, autor, local e data do projecto.  

Ordem dos Arquitectos 
Secção Regional do Sul  I 

Delegação dos Açores 
 
 

www.roteiroarquitectura.pt 

Cada obra é exibida com uma fotografia seguida do nome, autor, 
ilha a que pertence e datas de início e conclusão do projecto. Uma 
ligação remete-nos para uma nova janela com informação mais 
detalhada acerca da obra em questão, onde além das informações 
anteriormente descritas são também apresentados novos 
elementos, tais como um texto descritivo, desenhos documentais e 
novas fotografias. 

Português e 
inglês  

Tipologias diversas, 
identificação de 

tipologias específicas 

Física: folheto desdobrável com mapa de localização, 
enquadramento teórico e apresentação de obras. Digital: 
pesquisa directa ou mapeamento e georreferenciação com 
informação e conteúdos complementares. 

Recurso ao contributo de 
diferentes autores 

As duas primeiras publicações analisadas, pelo tipo de formato em 
que descrevem a informação, não apresentam fichas de leitura 
síntese. Contudo a 2ª publicação apresenta uma descrição para 
cada obra, complementada ou não com fotografia. A publicação 
digital contém fichas de leitura síntese para cada obra: identificação 
da obra, texto descritivo e elementos gráficos (desenhos e 
fotografias). 

 

ROTEIRO - limitação geográfica bem definida e 
limitação periódica não definida. Critérios de 
selecção dos casos de estudo pouco específicos, 
com enfoque principal na qualidade 
arquitectónica e relação com a envolvente. 
Apresentação dos conteúdos de forma 
semelhante: mapeamento dos casos de estudo 
com recurso a informação complementar (no 
caso digital, georreferenciação). 


