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RESUMO 

 

Mediatização é o acto de difundir um saber através dos média, possibilitando 

que a sua divulgação e comunicação estabeleça uma relação de proximidade 

entre uma disciplina (política, economia, pintura, arquitectura, entre outros) e a 

sociedade. A evolução da importância de mediatizar permitiu a difusão da 

arquitectra não só num âmbito profissional mas também, e talvez ainda não no 

seu potencial total, nos meios generalistas.  

Com o objectivo de compreender melhor a cultura editorial e da comunicação 

arquitectónica em Portugal, o estudo inicia-se com a análise das principais 

mudanças e evoluções na sociedade e nos meios de comunicação no século 

XX, desenvolvendo-se numa investigação das principais características formais, 

de público-alvo, conteúdo e abordagens dos meios especializados e dos não 

especializados em arquitectura, recorrendo a exemplos de publicações de 

referência e a casos de estudo arquitectónicos. 

Tal análise visa debater as questões centrais levantadas pelo tema: a relação 

entre a arquitectura e imprensa, o papel e a importância que a cultura 

arquitectónica desempenha na sociedade, acabando por intervir e influenciar a 

mesma, como a arquitectura se reflectiu na esfera pública e a sua produção 

acabou por ser apreciada pela opinião pública e, por fim, as melhorias que o 

discurso sobre a arquitectura deve, ou não, assumir para alargar o seu espectro 

de comunicação.  
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ABSTRACT 

 

Mediatization is the action of spreading knowledge through media, allowing its 

dissemination and communication to establish a close relationship  between a 

subject (be it politics, economics, painting, architecture, among others) and the 

society. The evolution of the importance of mediatizing granted the diffusion of 

architecture not only on a professional scope but also, and perhaps not yet to its 

full potential, in a generalist media. 

Aiming to gather a better understanding of the editorial culture and architectural 

communication in Portugal, the research begins with the analysis of the main 

changes and advances in the society and in the 20th century’s media, 

progressing into an investigation of the main characteristics regarding the formal 

aspects, the target, the content and the approaches of the specialized and non-

specialized media, relying on examples of renown periodicals and architectural 

case studies. 

This analysis aims to debate the central issues raised by the theme: the 

connection between architecture and the press, the role and importance that the 

architectural culture plays in society, intervening and influencing it, how 

architecture was mirrored in the public sphere and it’s production was assessed 

in the public opinion and, finally, the improvements that the speech about 

architecture should, or shouldn’t, adopt to broaden its communicational spectrum. 
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0 | INTRODUÇÃO 

 

TEMA E OBJECTIVOS 

 

A comunicação é uma actividade essencial para a vida em sociedade com a qual 

estamos em permanente contacto, quer seja a nível profissional, quer seja em 

momentos de lazer. É um processo que envolve a troca de informação e partilha 

da realidade, tornando o acto de comunicar algo inerente ao Homem, que define 

e caracteriza os seus comportamentos. 

 

Assumindo que a origem dos meios de comunicação surge da necessidade 

humana de expressão, nota-se que o Homem tem vindo a desenvolver formas 

de aumentar o seu conhecimento e criar uma “linguagem”. Esta evolução, o 

surgimento do desenho dos monumentos e das suas imagens, da escrita e, mais 

recentemente, da imprensa, permitiu também o desenvolvimento e a 

disseminação da arquitectura e dos seus diferentes princípios e características 

particulares. 

 

A linguagem está presente em tudo o que o Homem pensa e cria, e não seria 

diferente com a arquitectura. A linguagem da arquitectura manifesta-se, 

derradeiramente, na construção do projecto desenvolvido, comunicando com os 

seus utilizadores pela maneira como o espaço é vivido e pelos sentimentos que 

lhes são transmitidos. Porém, é também necessária uma linguagem conceptual 

e técnica que apoie o projecto, manifestada através dos suportes escolhidos, 

nomeadamente desenhos técnicos, croquis, textos, memórias descritivas, 

fotografias ou outras formas de expressão gráfica. 

 

É neste sentido que os meios de comunicação e a arquitectura se relacionam. 

Aqueles geram um círculo formativo onde se regulam condutas de equilíbrio 

entre a comunicação e a arquitectura, adaptando os diferentes cenários do 

discurso arquitectónico ao público-alvo, ao contexto da obra e ao método de 

projectar do arquitecto. 

 

A presença da arquitectura na imprensa ao longo do último século desenvolveu-

se progressivamente e nem sempre foi consistente, pelo que ao contrário da 

literatura, da música, do teatro, ainda não tem um protagonismo regular e com 

semelhante atenção nas colunas de jornais e revistas generalistas.  

 

Sendo uma disciplina com uma importante relevância social, influenciando o 

modo de vida e de experimentar os espaços, deveria ter maior visibilidade e ser 

mais bem compreendida pelo público. Nota-se apenas um conhecimento 
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superficial sobre a cultura arquitectónica, maioritariamente devido aos filtros 

impostos pela imprensa. 

 

Os meios especializados desenvolvem-se também durante o século XX, 

principalmente com a evolução da credibilidade da profissão na sociedade e, 

claro, como resposta às necessidades da profissão no que diz respeito à 

divulgação, à pesquisa e ao conhecimento de arquitectos, obras e conteúdos 

arquitectónicos, nacionais e internacionais. 

Assim, a presente Tese procura aprofundar o valor da relação entre a 

arquitectura e a imprensa e a compreensão da cultura editorial e comunicacional 

em Portugal, passando por temas como as principais evoluções e mudanças ao 

longo dos tempos, o papel e a importância que a cultura arquitectónica 

desempenha na sociedade e como a arquitectura se reflectiu na esfera pública 

e a sua produção acabou por ser apreciada pela opinião pública. 

Pretende-se analisar publicações periódicas de referência e historicamente 

importantes na comunicação social da arquitectura, com um ênfase especial nos 

jornais e revistas especializadas e generalistas, a evolução da presença da 

arquitectura nas páginas do meio escolhido, dos seus protagonistas que dão 

visibilidade ao campo arquitectónico e como os dois meios, generalista e não 

generalista, se podem ajudar mutuamente no seu desenvolvimento. 

Por outras palavras, e em acrescento às de Pedro Gadanho, o presente estudo 

pretende atestar “a importância do papel que ao longo das últimas décadas 

tiveram publicações de apreciável tiragem”1, e como os diferentes modos de 

comunicação poderão influenciar o discurso e a cultura arquitectónica. 

 

MOTIVAÇÕES 
 

Ao longo curso de arquitectura, foi perceptível uma carência no estudo da 

comunicação da arquitectura, incluindo a relação entre a arquitectura e a 

imprensa e, consequentemente, as rupturas e as aproximações entre um 

discurso especializado e um discurso generalizado, e como estes podem 

ultimamente reflectir a imagem da arquitectura na sociedade. 

 

O interesse por este tema surgiu, então, da vontade e motivação de aprofundar 

os conhecimentos sobre como a imprensa pode influenciar a cultura 

arquitectónica, tanto a nível profissional como ao nível da experimentação e das 

vivências do público, isto é, sobre como a arquitectura é apresentada ao público 

profissional e ao público em geral. Também a curiosidade em estudar como 

                                                             
1 Pedro GADANHO – Arquitectura em Público: 15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um jornal português. Porto: Dafne Editora, 2010, p. 7. 
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estas duas disciplinas se apoiam uma na outra, contribuindo para a sua 

visibilidade e notoriedade, e como as regras de uma disciplina (a comunicação) 

se aplicam ao discurso arquitectónico da outra (a arquitectura), foi 

propulsionadora do estudo em questão. 

 

 

MÉTODO 
 

Para um melhor entendimento e enquadramento do jornalismo e dos media 

especializados em arquitectura em Portugal no século XX, fez-se uma pesquisa 

baseada na recolha documental e bibliográfica tanto das referências directas, 

como também das problemáticas relevantes em relação ao assunto.  

 

Esta fase inicial da investigação foi bastante útil não só para a reunião de 

informação a utilizar como para ter noção sobre o estado actual dos 

conhecimentos sobre o assunto. A leitura de temáticas relacionadas, tais como 

jornalismo, comunicação, representação gráfica, foram também vantajosas para 

o desenvolvimento do trabalho, e utilizados como recursos ao longo do mesmo. 

 

Para a selecção das publicações periódicas a analisar, generalistas e 

especializadas, foi necessário e imperativo fazer uma pesquisa da sua 

importância histórica na evolução da imprensa, da sua representatividade e 

divulgação da arquitectura nos meios de comunicação. A análise das diferentes 

publicações permitiu uma visão das suas características e das principais 

diferenças e semelhanças, em termos de conteúdo, público-alvo, edição e 

representação gráfica.  

 

A pesquisa dos casos de estudo baseia-se na recolha e análise de artigos de 

meios de comunicação generalistas e especializados. São, portanto, elementos 

complementares à investigação realizada na presente tese e exemplos 

específicos e concretos dos conteúdos reunidos nos capítulos anteriores. 

Desta forma, os casos de estudo escolhidos foram sujeitos à apreciação do 

ponto de vista da arte e da obra conseguida mas também alvo de polémicas por 

parte da comunicação social, cuja análise pode ganhar interesse pela distinção 

das críticas e artigos apresentados em ambos os casos de estudo. Enquanto a 

atenção mediática do caso do Complexo das Amoreiras se prende mais pela 

própria arquitectura do edifício e em torno do arquitecto, a do Centro Cultural de 

Belém é de cariz política, cultural, económica e também social. 

Em acrescento, o interesse na escolha destes casos de estudo baseia-se, 

igualmente, não só no facto de serem construídos na mesma cidade num espaço 

de tempo no qual ocorreram grandes desenvolvimentos e progressos no País, 

mas também a diferença de abordagem mediática nas respostas dos 
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arquitectos. Representa, de certa forma, a evolução que a discussão pública da 

arquitectura sofreu num curto espaço de tempo. 

 

ESTRUTURA 
 

O estudo apresentado segue como linha de orientação três etapas principais, 

organizadas de forma que o cerne do estudo seja progressivamente mais focado 

e estreito, e com o intuito de corresponder aos objectivos estabelecidos e para a 

melhor compreensão do tema.  

Antes de mais, delimitar o trabalho no tempo e no espaço é fulcral. Tomou-se a 

decisão de fazer um corte transversal no tempo e focar a análise principal do 

trabalho sobre períodos charneira de mudanças em Portugal, nomeadamente, 

entre os anos 70 e 90 do séc. XX, quando as relações entre a arquitectura e a 

imprensa se tornaram mais regulares e se notou uma maior evolução do discurso 

e das representações nos meios de comunicação, influenciadas pelas mudanças 

sociais e políticas que ocorriam. 

Porém, é necessário perceber esta evolução e as circunstâncias que a 

permitiram. Assim a análise abordada na primeira etapa do estudo trata o 

enquadramento da evolução dos meios de comunicação e da imprensa a nível 

nacional na situação política, económica, cultural e social. Pretende-se 

compreender os períodos de liberdade e de limitações da imprensa e as 

situações que levaram ao surgimento ou ao desaparecimento de algumas 

publicações. 

Num segundo capítulo, procura-se estabelecer as relações entre a aquitectura e 

a imprensa especializada e generalista. Começando com um trabalho que leva 

a uma melhor compreensão dos diferentes modos de comunicação de um 

projecto de arquitectura, pretende-se comparar as diferenças entre o discurso 

mais especializado das revista de arquitectura e o discurso mais abrangente dos 

meios de comunicação não direccionados para esta área. Em ambos estudar-

se-ão as representações necessárias, como também a formatação, edição e, 

principalmente, a informação a apresentar no texto e analisar os demais meios 

de comunicação do projecto. 

Também a análise das alavancas ou estímulos que permitiram o aparecimento 

da arquitectura na imprensa no contexto nacional no início do séc. XX e a sua 

relação evolutiva e simbiótica com a imprensa são abordadas neste capítulo. De 

facto, analisar-se-ão publicações periódicas, tanto generalistas como 

especializadas, salientando, no primeiro caso, os diferentes estímulos e 

acontecimentos que permitiram a aproximação da arquitectura ao público e à 
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cultura popular, e, no segundo, a evolução e objectivos das diferentes 

publicações especializadas em arquitectura. 

Neste contexto, pretende-se estudar casos específicos de publicações 

periódicas representativas, tanto generalistas como especializadas no contexto 

português. Por um lado, jornais como o Expresso e o Público e, por outro, a 

revista Arquitectura e o Jornal Arquitectos.  

O desenvolvimento da pesquisa prende-se também com a análise dos 

acontecimentos, abordagens e publicação de obras arquitectónicas de 

relevância, procurando os pontos de ruptura e contacto na forma de tratamento 

e organização da comunicação e representação. O objectivo é perceber não só 

os critérios de escolha e avaliação das arquitecturas merecedoras de destaque 

por parte dos próprios arquitectos, critícos especializados e jornalistas, mas 

também os conteúdos e especificidades dos discursos. 

O terceiro capítulo destina-se aos casos de estudo. Neste procura-se 

exemplificar como a comunicação de obras arquitectónicas é realizada nos 

meios generalistas, compreendendo a evolução do modo de expor a disciplina, 

tanto do lado polémico como do lado mais especializado. Para além disto, a sua 

abordagem nos meios profissionais, estabelecendo uma comparação com os 

generalistas, é também analisada.   

Por fim, na conclusão, iremos reflectir sobre como cada meio se expressa, 

baseando a análise nos conteúdos explorados nos jornais e revistas 

especializados e não especializados e também nos casos de estudo, de forma a 

entender como a cultura arquitectónica é não só divulgada, mas também quais 

as barreiras ou constrangimentos que não permitem o seu maior conhecimento 

por parte do público em geral - dificuldade em transmitir a mensagem 

arquitectónica? falta de divulgação? falta de interesse por parte do público? 

 

ESTADO DE ARTE 

Já vários autores se debruçaram sobre este tema e todos os recursos utilizados 

foram fulcrais e contribuíram para a elaboração deste trabalho e para a reflexão 

e contextualização dos seus conteúdos. A bibliografia consultada para o 

desenvolvimento do trabalho pode reunir-se em quatro momentos. 

Em leituras iniciais e introdutórias, com o objectivo de apreender um conjunto de 

informações sobre o tema ou temas relacionados, consultou-se livros como o de 
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Juan Bordenave2 no qual o autor reflecte sobre o que é a comunicação e a 

incomunicação, a sua importância em sociedade e as consequências deste 

processo. A obra Efeitos dos modernos meios de comunicação nas sociedades 

plurais3 de José Júlio Gonçalves é, da mesma maneira, uma análise sociológica 

às influências e aos efeitos produzidos pelos meios de comunicação social nas 

estruturas globais e parciais.  

Por outro lado, obras mais específicas e estudos académicos como os Kesten 

Rattenbury4 ou mesmo de Pedro Gadanho5, já se debruçaram sobre a análise 

das relações entre a arquitectura e os media num panorama que inclui quer os 

media mais convencionais (jornais, revistas, exposições), quer os mais recentes, 

como a internet, a um nível  internacional e nacional.  

São também de mencionar as teses de Pedro Lucas6 e de Sofia Reis7, como 

leituras iniciais para entender o que já foi estudado sobre o tema e as questões 

mais relevantes a serem abordadas, assim como o primeiro artigo do Jornal 

Arquitectos sobre a história das publicações periódicas de Arqutectura8. 

Numa segunda e terceira fases, destacam-se, respectivamente, as publicações 

Elementos para a História da Imprensa Periódica Portuguesa9, História da 

Imprensa periódica Portuguesa10 e, novamente, Arquitectura em Público, para o 

estudo das publicações periódicas generalistas, e Arquitectura e discurso crítico 

em Portugal (1893-1918)11 e Revistas de Arquitectura: Arquivos(s) da 

modernidade12, para o estudo das publicações periódicas especializadas. 

                                                             
2 Juan E. Diaz BORDENAVE - Além do meio e das mensagens: introdução à comunicação 

como processo, tecnologia, sistemas e ciência. 3.ª Edição. Petrópolis: Vozes, 1995. 
3 José Júlio GONÇALVES – Efeitos dos modernos meios de comunicação nas sociedades 

plurais (breve análise sociológica). Bissau, 1972. 
4 Kester RATTENBURY - This Is Not Architecture. London/New York: Routledge, 2002. 
5 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquitectónico. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, 2007, p.127. 
6 Pedro Nunes da Ponte Galvão LUCAS - Representação da Arquitectura: Introdução às 

várias formas de comunicação da arquitectura. Dissertração de Mestrado, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade de Lisboa, 2011. 
7 Sofia Borges Simões dos Reis – 74-86 Arquitectua em Portugal: uma leitura a partir da 

imprensa. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra, 2007.  
8 António Mattos GOMES - “Periódicos Portugueses de Arquitectura”. Jornal de 

Arquitectos, Ano 1, n.º 1, 1981, pp. 1, 6-7 
9 Alfredo da CUNHA - Elementos para a História da Imprensa Periódica Portuguesa 

(1641-1821). Lisboa: Tipografia Ottográfica, 1941. 
10 José TENGARRINHA - História da Imprensa periódica Portuguesa. Lisboa: Editorial 

Caminho, 1989. 
 

11 Rute FIGUEIREDO - Arquitectura e discurso crítico em Portugal (1893-1918). Lisboa: 

Edições Colibri, 2007. 
 

12 Marieta Dá MESQUITA - Revistas de Arquitectura: Arquivos(s) da modernidade. Lisboa: 

Caleidoscópio, 2011. 
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Leituras como as de Alfredo da Cunha ou José Tengarrinha foram essenciais 

para a contextualização e enquadramento da história da imprensa periódica 

portuguesa no panorama do país no séc. XX, principalmente no que diz respeito 

ao jornalismo durante a monarquia, nomeadamente, a sua génese e 

desenvolvimento em função de circunstâncias históricas, dando especial 

atenção aos mecanismos de controlo da imprensa. 

O livro de Pedro Gadanho, que surgiu na sequência da sua Tese de 

Doutoramento, introduz a temática de como a arquitectura emergiu no plano das 

publicações generalista e os pressupostos que mantiveram os artigos de 

arquitectura nas páginas dos meios de comunicação social. 

Já os livros de Rute Figueiredo e de Marieta Dá Mesquita são complementares. 

No da primeira autora encontra-se não uma descrição monótona das 

publicações periódicas portuguesas antes do primeiro regime ditatorial 

português (1920), mas um entendimento, através destas, de “como era feita a 

crítica da arquitectura, quem tinham sido os seus intervenientes, que 

instrumentos de análise eram usados, e também de que missão elas se 

investiam.”13. O período de análise foca-se entre as revistas Construção, 

passando pela Construção Moderna, e a primeira série de Architectura 

Portugueza. Corresponde ao início da atenção mediática sobre a disciplina e 

sobre os problemas associados, como é também uma resposta “às novas 

necessidades que os novos tempos pediam.”14. 

Já Marieta Dá Mesquita reúne um conjunto de artigos que atestam a importância 

das publicações periódicas de arquitectura não só para a formação e informação 

de arquitectos, mas também para a contextualização teórica da “produção e 

recepção da arquitectura pré-moderna e moderna nos territórios português, 

brasileiro e espanhol.”15. Primeiramente centra-se num itinerário crítico, onde 

apresenta um conjunto de artigos de diversos periódicos especializados, e, de 

seguida, em artigos específicos da revista Construcção Moderna. 

Em adição, a tese de doutoramento de Giuseppe Giuliano16 é um guião 

cronológico imprescindível para entender a evolução do trajecto das revistas 

especializadas. Num primeiro momento enquadra Portugal no tempo, 

nomeadamente no século XX, percorrendo todos os acontecimentos que podem 

                                                             
13 Margarida ACCAIUOLI – prefácio de Rute FIGUEIREDO - Arquitectura e discurso crítico 

em Portugal (1893-1918). Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 14. 
14 Idem, p. 13. 
15 Apresentação de Marieta Dá MESQUITA -  op.cit, p.7.  
16Giuseppe GIULIANO - ARQUITECTURA 1927 – 1988, Storia e critica di una revista 

portoghese. Dissertação de Mestrado, Politecnico di Milano, 2016. 
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ter influenciado a imprensa e o seu desenvolvimento, tais como as novas 

necessidades profissionais, as novas correntes relacionadas com o advento da 

industrialização e a reacção do país face a tal, as constantes mudanças políticas 

e as suas proibições e imposições sobre a liberdade da imprensa. Desta forma, 

contextualiza o aparecimento das primeiras revistas especializadas em 

arquitectura e as suas intenções e pressupostos, como também traça a sua 

evolução até aos dias de hoje. Num segundo momento, analisa detalhadamente 

a evolução das cinco séries da revista Arquitectura. 

Quanto ao confronto entre os discursos generalistas e especializados e à análise 

dos casos de estudo, são consultados, para este quarto momento, não só a 

bibliografia referida anteriormente, mas também artigos de revistas e jornais 

escolhidos para um estudo mais detalhado. 
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1 | CONTEXTO HISTÓRICO 

 

1.1 | Evolução da imprensa na sociedade portuguesa do século XX 

 
 

"Processo tão natural como respirar, beber água ou caminhar, a comunicação é 

a força que dinamiza a vida das pessoas e das sociedades: a comunicação 

excita, ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói 

reputações, orienta, desorienta, faz rir, faz chorar, inspira, narcotiza, reduz a 

solidão e – num paradoxo digno de sua infinita versatilidade – produz até 

incomunicação.”17 [Bordenave,1995]. 

É impossível não comunicar. É inerente ao ser humano. A comunicação é uma 

actividade didáctica e interactiva essencial para a vida em sociedade, uma vez 

que assenta no modo como as pessoas se relacionam entre si, como partilham 

informações, sentimentos e emoções, como debatem e criam uma realidade 

social. Sem esta disciplina seriamos seres isolados.  

De facto, afirma-se que a origem da comunicação surge da necessidade humana 

de expressão; evoluiu dos grunhidos para os primeiros desenhos e gravuras, do 

surgimento de uma linguagem associada a um gesto até à criação do alfabeto e 

da escrita.  

Os sistemas de comunicação são o espelho da sociedade e a sua análise 

informa-nos sobre os “complexos mecanismos de comunicação, informação e 

«desinformação»”18 das diferentes culturas como também as suas 

características, estilos de vida e como estes podem aproximar ou afastar 

sistemas sociais. A sua acção, incluindo a dos meios de comunicação social, 

“altera o equilíbrio entre a capacidade de comunicar e de receber informação, 

reduz a imobilizante distância geográfica, atenua a distância psicológica, 

aumentando, porém, a complexidade das relações sociais”19. 

A comunicação foi um factor protagonista para uma sociedade democrática, 

onde se discutem assuntos de interesse comum e se chega a um “acordo” final. 

Era na esfera pública que ocorriam os debates e as pregações, espaços onde 

                                                             
17 Juan E. Diaz BORDENAVE -  op.cit, p. 9.  
18 José Júlio GONÇALVES -  op.cit., p. 445. 
19 Idem, ibidem. 
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se podia comunicar livremente e sem nível hierárquico, normalmente, ruas, 

praças e clubes. 

A imprensa20 surge então da transferência do debate público para o papel; 

tornou-se num mediador do espaço público, exprimindo as ideias, os 

acontecimentos e os debates da sociedade sob a forma de escrita, primeiro as 

gazetas21, os pasquins22 e os libelos23 e, apenas no séc. XVII, os jornais. No 

entanto, tal como no espaço público, inicialmente a imprensa era “exclusiva” a 

uma determinada classe social, nomeadamente, aos literatos e cultos, tendo 

alargado o seu público-alvo não só com a alfabetização e ensino da população, 

mas também com a introdução de variadíssimos tópicos, desde a cultura ao 

desporto, da política à sociedade. 

Segundo José Tengarrinha, o jornalismo em Portugal nasceu da conjunção de 

três factores distintos, nomeadamente, “do progresso da tipografia, da melhoria 

das comunicações e do interesse público pela notícia”24. Neste seguimento, a 

Gazeta da Restauração (1641-1647)25 é considerada uma das primeiras 

publicações periódicas portuguesas que surgiu como instrumento de 

consolidação do reinado de D. João IV e dos seus partidários.  

A sua circulação era, porém, muito restrita, não só devido ao seu elevado preço, 

ao baixo nível de instrução da população e à falta de estabelecimento de um 

hábito de leitura dos periódicos, como também às técnicas jornalísticas 

rudimentares e à falta de verificação da veridicidade das informações, sendo os 

artigos baseados em crenças, rumores e boatos. Criou-se, assim, um obstáculo 

à progressão das publicações e à evolução do seu prestígio, pelo que a única 

sucessora de referência é o Mercúrio Portuguez (1663-1667)26, publicada 

durante o reinado de D. Afonso VI e D. Pedro II. 

                                                             
20 É importante referir que a imprensa foi inventada séculos antes no Oriente, com os 

primeiros livros impressos na China e no Japão a datarem o ano de 1330. No entanto, foi 
em 1455, com a invenção da prensa e dos tipos móveis por Johannes Gutenberg, que o 
processo se tornou mais rápido e com maior tiragem, revolucionando os meios de 
divulgação. Deste modo, a origem da palavra “imprensa” é controversa entre 
historiadores. 
21 Gazeta, s.f. Publicação periódica; jornal. João Almeida COSTA; António Sampaio e 

MELO - Dicionário de Português. Porto: Porto Editora, p. 730. 
22 Pasquim, s.m. Escrito afixado em lugar público com expressões injuriosas ao governo 

ou a pessoa constituída em autoridade; panfleto difamatório. Idem, p.1108. 
23 Libelo, s.m. Escrito que envolve acusação de alguém. Idem, p. 901. 
24 Cit. por José TENGARRINHA – op.cit., p. 35. 
25 Gazeta em que se relatam as novas todas, que ovve nesta corte, e que vieram de várias 

partes no mês de Novembro de 1641. Redactor: Manoel de Gallegos, João Franco Barreto 
e Frei Francisco Brandão. É importante notar que não se sabe ao certo quem tivesse sido 
o redactor deste periódico. 
26 Mercúro Portuguez, com as novas da Guerra entre Portugal e Castella. Redactor: 

António de Sousa Macedo. 

Figura 1 | Gazeta da 
Restauração (1641-1647). 

 

Figura 1 – Mercúrio 
Portuguez (1663-
1667).Figura 2 – Gazeta da 
Restauração (1641-1647). 

 

Figura 3 – Mercúrio 
Portuguez (1663-1667). 

 

Figura 4 - Diário de 
Notícias, n.º1, 
01.01.1865.Figura 5 – 
Mercúrio Portuguez (1663-
1667).Figura 6 – Gazeta da 
Restauração (1641-1647). 

 

Figura 7 – Mercúrio 
Portuguez (1663-
1667).Figura 8 – Gazeta da 

Restauração (1641-1647). 

 

Figura 9 | Mercúrio 
Portuguez (1663-1667). 

 

Figura 10 - Diário de 
Notícias, n.º1, 
01.01.1865.Figura 11 – 
Mercúrio Portuguez (1663-
1667). 

 

Figura 12 - Diário de 
Notícias, n.º1, 01.01.1865.  

 

Figura 13 - Jornal de 
Notícias, n.º 1, 
02.06.1888.Figura 14 - 
Diário de Notícias, n.º1, 

FIGURA 2 | MERCÚRIO 

PORTUGUEZ (1663-1667). 

 

FIGURA 63 - DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, N.º1, 

01.01.1865.FIGURA 64 – 

MERCÚRIO PORTUGUEZ 

(1663-1667). 

 

FIGURA 65 - DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, N.º1, 01.01.1865.  

 

FIGURA 66 - JORNAL DE 

NOTÍCIAS, N.º 1, 

02.06.1888.FIGURA 67 - 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, N.º1, 

01.01.1865.FIGURA 68 – 

MERCÚRIO PORTUGUEZ 

(1663-1667). 

 

FIGURA 69 - DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, N.º1, 

01.01.1865.FIGURA 70 – 
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As regras da censura prévia estabelecidas por entidades religiosas27 e pela 

Coroa, em que “não se imprimiam livros sem a licença d’El Rei e sem primeiro 

serem vistos e aprovados pela Mesa do Desembargo do Paço, pelo Santo Ofício 

e pelo Ordinário”28, foram também outro obstáculo para a imprensa portuguesa. 

De facto, os avanços e os recuos, a maior ou menor produção das publicações 

periódicas coincide com o grau de liberdade, consequente do controlo e dos 

mecanismos de poder e da imposição dos seus ideais e valores sobre a 

sociedade. 

No século XIX, a imprensa sofre uma enorme difusão, principalmente devido à 

Revolução Liberal29, que pôs fim à censura até então exercida pela Inquisição e 

pelo poder político. Foi estabelecida a primeira Lei de Imprensa30, uma lei muito 

liberal que permitiu a expansão da imprensa e o aumento do número de jornais, 

iniciando-se um período de liberdade de expressão da imprensa portuguesa:  

“9.º - A Liberdade de Imprensa ficará portanto estabelecida pela Constituição, 

sem dependência de Censura Prévia.” [Cunha, 1941]31 

Associado à extinção da censura da Imprensa, o aumento do interesse pela 

informação e a criação de condições propícias à transformação industrial da 

Imprensa32, também contribuíram para o seu desenvolvimento, proporcionando 

maiores tiragens e meios financeiros, o que levou a que o preço de cada 

exemplar fosse menos elevado (devido à publicidade e anúncios) e a uma 

produção mais rápida e eficaz, como ainda a uma maior procura e acessibilidade, 

mesmo no contexto de uma minoria alfabetizada e com poder económico.  

A imprensa passou, então, a ser encarada como um negócio. Segundo Émile de 

Girardin: “O antigo jornalismo era apenas agente de propaganda, uma arma de 

combate: o novo jornalismo tornou-se, ao mesmo tempo, uma indústria, pela 

importância dos capitais nele empregados e pela adopção de processos 

mecânicos consideráveis”33.  

                                                             
27 Conselho Geral do Santo Ofício (censura papal) e o Ordinário da Diocese (censura 

episcopal). 
28 José TENGARRINHA – op.cit., pp.100-101. 
29 A Revolução Liberal de 1820 veio na sequência de um movimento liberal que resultou 

no regresso da Corte Portuguesa do Brasil, no fim do absolutismo em Portugal e na 
implantação da primeira Constituição Portuguesa. 
30 Carta de Lei de 4 de Julho de 1821. Júlio José GONÇALVES - Alguns aspectos e 

problemas da evolução e condicionamento da Imprensa em Portugal. Lisboa: Academia 
Internacional da cultura Portuguesa, 1969, p. 224.  
31 Cit. por Alfredo da CUNHA – op.cit., p. 174. 
32 Deve-se sublinhar que, em relação ao resto da Europa, Portugal estava bastante 

atrasado no mundo da imprensa, existindo apenas tipográficas em Lisboa, Coimbra e 
Porto. 
33 Cit. por José TENGARRINHA – op.cit., p. 213. 
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Para além disto, o direito de livre pensamento atribuído ao jornalismo após a 

vitória do Constitucionalismo permitiu a formação de uma Imprensa de opinião, 

que criticava e debatia os problemas que o País vivia. Surgem, assim, os jornais 

noticiosos em Portugal, baseados nos modelos internacionais, que relatavam os 

acontecimentos e os factos de uma forma clara, objectiva e verídica, dirigindo-

se para uma vasta camada de leitores, e que apresentavam argumentos 

imparciais e independentes de qualquer filiação política.  

O Diário de Notícias (1864-actualidade)34, publicado pela primeira vez em 1865, 

era o representante desta nova era da imprensa em Portugal. Este jornal 

apresentava um formato, conteúdo e finalidade diferentes, distinguindo-se de 

todos os seus contemporâneos em Portugal. No entanto, não era totalmente uma 

ideia original de Eduardo Coelho. Tinha antes por base os inovadores jornais 

parisienses, como o La Presse35 de Émile de Girardin, nos quais o conteúdo 

principal era a notícia e a informação, ao contrário dos jornais de opinião da 

época, e o seu texto era claro, conciso e simples36.  

A liberdade da imprensa portuguesa foi, porém, efémera. O fim do séc. XIX e 

início do século XX, ficou marcado como um período de grandes mudanças, 

proporcionadas, principalmente, pelos avanços tecnológicos e científicos, pelas 

conquistas sociais e ainda pela instabilidade, conflitos e o aparecimento de 

novas formas de governar.  

Em Portugal, foram tempos de grande inconsistência e retrocesso em relação ao 

resto da Europa. Desde a crise económica, às ideias retrógradas, às 

manifestações de descontentamento da sociedade e à dependência da cultura 

em relação às influências estrangeiras. 

A monarquia perdia o seu poder, não só com o aparecimento dos primeiros 

ideais e respectivos partidos políticos Socialistas e Republicanos com a sua 

propaganda de descrédito dos valores da monarquia, mas também com o  

                                                             
34 Diário de Notícias. Fundado em 1865 por Eduardo Coelho. O primeiro exemplar 

mostrava as intenções do jornal noticioso, nomeadamente de “interessar a todas as 
classes, ser acessível a todas as bolsas e compreensível a todas as inteligências”, 
acrescentando, ainda, “ Eliminando a artigo de fundo, não discute política, nem sustenta 
polémica. Regista com a possível verdade todos os acontecimentos, deixando ao leitor, 
quaisquer que sejam os seus princípios e opiniões, comentá-los a seu sabor.”. Idem, 
p.215. 
35 Jornal Diário publicado pela primeira vez em 1836. 
36 Foi, desta forma, que o Diário de Notícias provocou uma profunda transformação na 

imprensa portuguesa, sendo o órgão informativo que consolidou a transmissão 
generalista e o interesse universal. Esta publicação marcou não só os jornais já existentes 
aquando a sua fundação e os que nasceram na mesma altura, mas também as gerações 
vindouras, incluindo a actualidade,  

Figura 3 | Diário de Notícias, 
n.º1, 01.01.1865.  

 

  

 

Figura 100 |  Jornal de 

Notícias, n.º 1, 02.06.1888. 

 

Figura 101 – O Século, n.º1, 
04.01.1880.Figura 102 - 
Jornal de Notícias, n.º 1, 
02.06.1888. 

 

Figura 103 – O Século, n.º1, 

04.01.1880. 

 

 

Figura 104 - Construção 
Moderna, n.º1, 1900.Figura 
105 – O Século, n.º1, 
04.01.1880.Figura 106 - 
Jornal de Notícias, n.º 1, 

02.06.1888. 

 

Figura 107 – O Século, n.º1, 
04.01.1880.Figura 108 - 
Jornal de Notícias, n.º 1, 
02.06.1888.Figura 109 | 
Diário de Notícias, n.º1, 
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Ultimato Inglês37 e a cedência de Portugal às exigências britânicas, vista pelos 

republicanos como uma humilhação nacional e uma fraqueza da Monarquia. 

Para além disto, a aplicação da “Lei dos Anarquistas”38 por Hintze Ribeiro39 

agravou também o enfraquecimento da Monarquia e o agitamento dos 

revolucionários, punindo criminalmente o “defender, aplaudir, aconselhar ou 

provocar”40 actos anarquistas e ao introduzir duras restrições à liberdade da 

imprensa. Os jornais, ou qualquer indivíduo, estavam proibidos de uma 

comunicação livre e de qualquer publicação sobre movimentos anarquistas ou 

antimonárquicos, sob ameaça de processo judicial, policial ou punição. Porém, 

apesar da efemeridade de alguns jornais de propaganda libertária devido aos 

controlos excessivos, outros “sobreviveram”, como é o caso de Diário de Notícias 

ou O Século (1880-1977), em Lisboa, e o Jornal de Notícias (1888-actualidade), 

no Porto. 

No entanto, a imprensa teve uma importante influência para as transformações 

na sociedade portuguesa do início do séc. XX, ganhando progressivamente 

maior destaque. O seu impacto na mudança de um regime Monárquico para um 

Republicano41 foi fundamental, uma vez que era nesta que se discutia a 

instabilidade do País e a insatisfação do povo, apresentavam-se as decisões e 

formava-se uma opinião pública. 

A Implantação da República veio reformular as limitações da liberdade da 

imprensa, restituindo-a a uma situação idêntica à do constitucionalismo. De 

facto, com a promulgação do Decreto-Lei de 10 de Outubro de 1910, era 

“revogada a lei repressiva da liberdade de imprensa de 11 de Abril de 1907, 

suspendendo-se todos os termos de quaisquer processos relativos à Imprensa, 

enquanto não for publicado um novo decreto com força de lei protector da 

liberdade de Imprensa”42. 

Por volta de 1925, começa-se a notar nos jornais a grande insatisfação social 

com a persistente instabilidade política e dificuldades económicas, antevendo, 

                                                             
37 Foi uma ameaça de Inglaterra, em 1890, face ao Mapa cor-de-rosa apresentado por 

Portugal que propunha o desenho de novas fronteiras no Império africano ligando Angola 
e Moçambique. Esta proposta entrava em conflito com as intenções de Inglaterra de ligar 
o Cairo à África do Sul, intimidando o País com a promessa de uma guerra caso este 
avançasse com as suas pretensões. 
38  Diário do Governo, n.º 37 de 13 de Fevereiro de 1896.    
39 Hintze Ribeiro foi presidente do Conselho e um dos políticos mais dominantes na fase 

final da Monarquia Constitucional. 
40  Diário do Governo, n.º 37, de 13 de Fevereiro de 1896.  
41 A Revolução Republicana de 5 de Outubro de 1910 destituiu a Monarquia 

Constitucional e implantou a primeira República Portuguesa sob a presidência de 
Joaquim Teófilo Braga. 
42 Cit. por José TENGARRINHA – op.cit., p.260. 

Figura 4 | O Século, n.º1, 

04.01.1880. 

 

 

Figura 146 - Construção 
Moderna, n.º1, 1900.Figura 
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Figura 148 - Construção 
Moderna, n.º1, 1900.  

 

 

FIGURA 149 – ANNUARIO, 
N.º1, 1905.Figura 150 - 
Construção Moderna, n.º1, 
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Século, n.º1, 04.01.1880. 

 

 

Figura 152 - Construção 
Moderna, n.º1, 1900.Figura 
153 – O Século, n.º1, 
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Figura 154 | Construção 

Moderna, n.º1, 1900.  

 

 

FIGURA 155 – ANNUARIO, 
N.º1, 1905.Figura 156 - 

Figura 5 |  Jornal de Notícias, 
n.º 1, 02.06.1888. 

 

Figura 224 – O Século, n.º1, 
04.01.1880.Figura 225 - 
Jornal de Notícias, n.º 1, 
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Figura 226 – O Século, n.º1, 
04.01.1880. 

 

 

Figura 227 - Construção 
Moderna, n.º1, 1900.Figura 
228 – O Século, n.º1, 
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Jornal de Notícias, n.º 1, 
02.06.1888. 

 

Figura 230 – O Século, n.º1, 
04.01.1880.Figura 231 - 
Jornal de Notícias, n.º 1, 

02.06.1888. 
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de certo modo, e tendo um papel fundamental no triunfo do golpe militar de 28 

de Maio de 192643. De facto, um dos artigos de O Século apresenta essa 

realidade: ”Foi toda a imprensa portuguesa, com excepção apenas de dois ou 

três jornais, que tornou possível o êxito do último movimento militar, dirigindo aos 

políticos corruptos que dominavam em Portugal um ataque de tal modo 

encarniçado que o ambiente que se lhes criou acabou por os asfixiar. Este é o 

mais recente título de glória da imprensa portuguesa.”44 

Em paralelo ao aparecimento dos novos modelos políticos, o séc. XX trouxe 

também instabilidade e agitação no espectro arquitectónico. De facto, na 

arquitectura também havia uma falta de consenso entre os apoiantes das 

heranças tradicionais e os amantes do progressismo, da industrialização e do 

modernismo. Geram-se opostos: por um lado, uma vontade de olhar para o 

passado, verificando-se um grande ecletismo, historicismo e revivalismos na 

arquitectura portuguesa45, por outro a industrialização. 

A primeira geração de modernistas portugueses46, entre 1921 e 1937, procurava 

superar os modelos de arquitectura eclética e revivalista conjugada com uma 

vontade de valorização da estética da forma e dos materiais. No entanto, esta 

nova linguagem não se consegue separar completamente da linguagem 

revivalista, sendo apenas um fenómeno eminentemente visual, e assume muito 

rapidamente um grande monumentalismo ganhando ímpeto e força uma 

arquitectura nacionalista47. As primeiras manifestações modernistas foram, 

portanto, efémeras. 

A nova circunstância governamental do País trouxe uma certa estabilidade, 

principalmente com a nomeação de António Oliveira de Salazar como Ministro 

das Finanças. O triunfo de Salazar está associado “ao saneamento financeiro e 

à coordenação de interesses sociais e económicos perante a crise mundial de 

                                                             
43 A 28 de Maio de 1926 o golpe militar encabeçado pelo general Gomes da Costa levou 

à queda da I República e ao início da Ditadura Militar. 
44 Cit. por Mário Matos e LEMOS - Jornais Diários Portugueses do século XX: Um 

dicionário. Coimbra: Ariadne Editora, 2006, p. 129. 
45 O início do séc. XX em Portugal, entre 1900 a 1910, foi um período de grandes 

dificuldades na disciplina de arquitectura com a industrialização tardia e lenta. Os 
arquitectos agarram-se às Beaux-Arts e aos revivalismos, numa tentativa de fazer 
perdurar a arquitectura portuguesa, querendo ao mesmo tempo experimentar as novas 
técnicas e materiais que surgiram da industrialização. José Luís Monteiro, Ventura Terra 
e Raul Lino são os principais arquitectos representantes desta época. 
46 Dos arquitectos da primeira geração de modernistas portugueses destaca-se Cristino 

da Silva, Carlos Ramos, Pardal Monteiro, Cottinelli Telmo, Cassiano Branco e Jorge 
Segurado. 
47 Nuno Portas divulga-o como “Português suave”, não só por serem os próprios 

modernistas que propõem este estilo nacionalista, mas também porque recebem a 
informação pela imagem e não pelo texto, isto é, deixam-se influenciar pela imagem e 
pelo impacto da forma e não pelos objectivos do autor. 
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1929-1931”48, que lhe conferiu o título de “Salvador da Pátria” e proporcionou a 

sua ascensão política como Presidente do Conselho de Ministros, em 1932.  

Inicia-se, assim, o “Salazarismo” com a elaboração de uma nova Constituição 

que nomeava o Governo como o órgão de soberania com maior autoridade e 

maior poder de decisão nos Decretos-Lei. Segundo Marcelo Caetano, o Chefe 

de Governo era “o verdadeiro e efectivo detentor do poder” – mas do “ponto de 

vista formal, o presidente da República permanece a pedra angular do regime”49. 

Instaura-se um novo regime ditatorial, o Estado Novo (1933-1974).  

O Estado Novo lutou contra as mudanças trazidas pela II Guerra Mundial (1939-

1945), transformando Portugal num País isolado e fechado em si mesmo em 

relação ao resto da Europa50. De facto, tendo durado cerca de 50 anos, a nova 

forma de autoritarismo imposta por Salazar, suprimiu o liberalismo da República, 

era de carácter anticomunista, censurou e castigou a livre criação, orientou a 

formação das camadas mais jovens e limitou fortemente a livre associação de 

pessoas, para além de perseguir quem era contra o regime. 

Este controlo e as limitações impostas pelo regime também influenciaram a 

imprensa. Esta estava sob o domínio do “lápis-azul”51 e forçada a seguir regras 

estabelecidas pelo Estado para o controlo da informação distribuída, tanto sobre 

notícias internas como externas, desde a Ditadura Militar52, o que influenciava a 

sua produção e também a qualidade e a veracidade transmitida ao leitor53.  

Porém, os jornais diários, de 1935 a 1974, foram imprescindíveis para o Regime 

e a validação e protecção da Ditadura. Os jornais, as revistas e a rádio foram 

utilizados como plataformas de propaganda política, com explicações das 

acções e escolhas políticas, para chegar às pessoas e também “influenciar” a 

opinião pública.  

                                                             
48 Rui RAMOS - História de Portugal. 3ª Edição. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010, p.631. 
49 Idem, p.633. 
50 Os seus valores eram baseados no Colonialismo, no Corporativismo, no 

Conservatorismo acentuado e o seu lema “Deus, Pátria, Familia”, no Unipartidarismo, nas 
organizações de enquadramento (Legião Portuguesa e Mocidade Portuguesa) e no 
Nacionalismo. 
51 “lápis azul” é o nome “comum” da conhecida instituição do Regime Ditatorial do Estado 

Novo, a censura. Durante 48 anos, o seu poder era total e sem excepções, controlando 
qualquer tipo de informação; desde livros, jornais, revistas, cinema, televisão, rádio, a 
censura restringia a liberdade de expressão que fosse contra o Regime ou os seus ideais, 
prejudicando profundamente a cultura do país ao omitir a informação tanto do interior 
como do exterior. 
52 Com o golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, foi decretada como lei a censura dos 

meios de comunicação.  
53 Durante o regime do Estado Novo, os diários de oposição ao regime deixaram de ser 

publicados e os que não se afirmavam formalmente como de oposição eram sempre 
submetidos à censura. De facto, a estabilidade governamental, a falta de contradição à 
situação política e a censura levaram a uma homogeneidade das publicações. 
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Por outro lado, a Imprensa foi um dos meios que mais contribuiu para a queda 

da Ditadura e para a recuperação da liberdade de expressão, na medida em que 

foi utilizada pelos meios revolucionários para transmitir códigos secretos e, mais 

tarde, anunciar o fim do Regime. De facto, como consequência do 25 de Abril de 

197454, a imprensa começa uma nova fase da sua história, com “um amplo direito 

a informar sem quaisquer entraves ou medidas punitivas administrativas, bem 

como se assegura aos cidadãos diversos meios de exercício do direito a ser 

informado.”55 

Foi durante o período do Estado Novo que se desencadeou o grande ponto de 

viragem da arquitectura moderna para a nacionalista, com a Exposição do 

Mundo Português56, em 1940. A exposição inseria-se na política de transformar 

Lisboa na capital do Império e dotá-la de linhas necessárias para a sua 

consolidação no futuro, levada a cabo por António Ferro e Duarte Pacheco.  

Salazar uniu as comemorações do oitavo centenário da fundação de Portugal e 

o terceiro centenário da restauração da independência com o propósito de 

congregar Portugal em torno de um objectivo maior que tudo o resto, enaltecer 

a nação portuguesa e consagrar o Estado Novo como o natural do País. Desta 

forma, e assimilando o espírito Nacionalista, o regime ditatorial utilizou a arte e 

a cultura popular como um dos traços caracterizadores do nacionalismo 

português, como depois se veio a reflectir na exposição Artes ao Serviço da 

Nação57.   

O primeiro Congresso de Arquitectura em 194858, foi outro momento fulcral, 

nomeadamente, na defesa e na afirmação da arquitectura moderna portuguesa 

contra a arquitectura nacionalista, com a reclamação da industrialização e o 

surgimento de uma segunda geração de arquitectos modernos. 

Durante o séc. XX, também se desenvolveram outros meios de comunicação. 

Em oposição aos jornais, as revistas dirigiam-se a públicos específicos, 

                                                             
54 A 25 de Abril de 1974 leva-se a cabo um golpe militar com o intuito de derrubar o regime 

ditatorial do Estado Novo e implantar um regime democrático.  
55 Diário de Governo, n.º 48, de 26 de Fevereiro de 1975. 
56 Em 1940 realiza-se uma exposição empreendedora, católica, colonial, imperialista e 

moderna para transmitir a imagem de uma nação unida e empreendedora sob o Estado 
Novo. Esta finalidade é alcançada então com a congregação de diversas artes, 
arquitectura, pintura e escultura. 
57 Exposição inaugurada em 1966, em prol da comemoração dos 40 anos da Revolução 

Nacional, juntamente com a abertura da galeria do Museu de Arte Popular. Pretendia 
mostrar como o Estado Novo investiu nas artes e na cultura de forma a auxiliar o País na 
construção de uma imagem unificada, forte e soberana. 
58 As ideias defendidas neste Congresso envolviam a reflexão sobre a arquitectura e os 

seus problemas num contexto social e económico; a nova geração de arquitectos pode 
desenvolver teses contra o “Português Suave”, defendendo principalmente a habitação 
social portuguesa e o papel do arquitecto nesta mesma responsabilidade social. 



17 

 

abordando assuntos como a sociedade e ainda dedicando-se, com o decréscimo 

do analfabetismo e dos iletrados, a assuntos especializados, tais como, história, 

ciência, literatura, artes ou mesmo arquitectura. Desta forma, é com as revistas 

mais direccionadas para a imagem que a fotografia surge associada a um texto 

de informação.  

De facto, o fotojornalismo é também outra vertente fundamental para o 

desenvolvimento da importância e qualidade dos jornais e revistas. O seu 

objectivo é o de completar a informação do texto e para o próprio leitor ter uma 

imagem e conhecimento verídico do acontecimento. Este novo dinamismo 

generaliza-se na imprensa, tornando-se “uma actividade singular que usa a 

fotografia como um veículo de observação, de informação, de análise e de 

opinião sobre a vida humana e as consequências que ela traz ao Planeta.”59, 

onde a fotografia tem quase uma presença obrigatória ao lado da escrita. No 

entanto, com o desenvolvimento das técnicas e com a apreciação da captação 

dos acontecimentos, esta ganha grande peso como fonte de informação por si 

só. 

Em Portugal, o fotojornalismo também sofreu com as restrições e supervisões à 

imprensa, tal como em todos os outros meios de comunicação. O Diário de 

Notícias, já pioneiro no mundo do jornalismo, em 1907, foi um dos primeiros 

jornais portugueses a publicar uma fotografia em conjunto com o texto 

informativo. 

Nos anos 20 e 50 do séc. XX, junta-se aos jornais e revistas, a rádio60 e a 

televisão61, respectivamente. Com a chegada destas novas fontes de 

informação, mais baratas, interactivas e rápidas, previa-se a substituição e a 

extinção dos jornais. Assim, os meios de comunicação impressos tiveram que 

se reinventar para atrair a atenção e corresponder às necessidades dos seus 

leitores, face à sua eminente substituição pelos novos meios de comunicação. 

Procurou-se, então, utilizar inovações tecnológicas e gráficas, novos conteúdos 

e formatos, assim como alterar a forma como as temáticas eram abordadas, 

passando de um grande volume do texto para artigos curtos, rápidos e 

objectivos.  

                                                             
59 Jorge Pedro SOUSA - Fotojornalismo. Uma introdução à história, às técnicas e à 

linguagem da fotografia na imprensa. Porto: Biblioteca Online de Ciências e 
Comunicação, 2002, p. 5. 
 

60 As primeiras experiências de radiofusão em Portugal começaram nos anos 20. Foi no 

ano de 1923 que foi criada a Sociedade Portuguesa de Amadores de Telefonia sem Fio, 
pioneira das rádios de Portugal. 
61 A primeira emissão portuguesa foi levada a cabo pela RTP em 1957, apesar da primeira 

televisão ter sido inventada em 1929 por Vladimir Zworykin. 
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Deste modo, tanto a rádio como a televisão contribuíram para a evolução da 

imprensa e permitiram uma nova vertente da mesma. O seu aparecimento em 

Portugal praticamente coincidiu com a implantação da Ditadura Militar e a do 

Estado Novo e acompanhou as oscilações da liberdade de expressão, pelo que 

os seus conteúdos submeteram-se às limitações, restrições e supervisões da 

censura.  

Já os últimos 25 anos do séc. XX foram calmos em relação à liberdade de 

expressão e da imprensa. As transformações após o 25 de Abril permitiram uma 

maior afirmação de Portugal a nível Europeu e Mundial, quebrando o isolamento 

criado pelo Estado Novo, e com a adesão à CEE62, notou-se um número 

crescente não só da quantidade de publicações existente de diferentes 

naturezas, mas também um aumento de tiragens. Também os avanços 

tecnológicos permitiram o desenvolvimento de outros meios de comunicação 

social, como a rádio e a televisão, bem como alteraram a feitura dos jornais e a 

sua divulgação.  

No sector cultural, as alterações políticas permitiram não só maior liberdade de 

expressão e igualdade de direitos, mas também romper com a censura prévia 

imposta na produção intelectual e artística. Foram então os museus, a abertura 

de pequenas galerias e o regresso, mais frequente e sem censura, do jornalismo 

cultural, que em grande parte contribuíram, directamente ou não, para a 

democratização da cultura. 

No campo da arquitectura na segunda metade do séc. XX verificou-se uma 

entrada maior e mais aberta das influências estrangeiras no País63. Por seu lado, 

tanto o pós-modernismo64 assim como a internacionalização da arquitectura 

portuguesa65, numa era mais contemporânea, desencadearam-se após o fim do 

regime ditatorial em Portugal.  

                                                             
62 Em 1986, Portugal adere à Comunidade Económica Europeia (CEE) que tende a 

estabilizar a economia e os aspectos sociais portugueses, ao consolidar as instituições 
económicas, modernizando as estruturas económicas e mornalizando as relações 
diplomáticas com os parceiros europeus. 
63 A entrada de influências estrangeiras no País já tinha sido verificada anteriormente. 

Como consequência do Congresso de 1948, o isolamento cultural suscitado pela ditadura 
enfraqueceu com a permissão, dada pelo Estado Novo, da entrada de influências 
estrangeiras que se vieram a reflectir na arquitectua em Portugal. Desta forma, a diferença 
é que após o 25 de Abril a permissão já não era necessária e a entrada de tais influências 
surgia de forma mais natural. 
64 O pós-modernismo em Portugal reage contra o racionalismo e a sobriedade do 

Modernismo, inspirando-se na tradição clássica e em estilos regionais. Temos o exemplo 
da arquitectura “icónica” e de grande exuberância de Tomás Taveira. 
65 Os arquitectos que mais contribuíram para a internacionalização da arquitectura 

portuguesa foram Eduardo Souto de Moura, Álvaro Siza Vieira, Gonçalo Bryne, José Luís 
Carrilho da Graça, entre outros. 
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O estudo da evolução da imprensa nos diferentes contextos atribulados da 

sociedade portuguesa do século XX apresentado neste capítulo confirma que o 

seu desenvolvimento está relacionado e é o reflexo de causas históricas e 

culturais. O mapa do movimento anual da Imprensa periódica portuguesa (ver 

anexo I), elaborado por Lúcia Mariano Veloso, apoia tal afirmação, verificando-

se subidas e descidas do número de publicações periódicas entre 1641 e 1980. 
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2 | RELAÇÃO IMPRENSA-ARQUITECTURA 
 

 

“Há 20-25 anos quase não se falava de arquitectura nos media portugueses e 

quase não havia revistas especializadas. (...) os jornais e revistas interessavam-

se pouco pela Arquitectura ou outras áreas da cultura do projecto e território”66 

[Barreto, 2010].  

Nas palavras anteriores de Pedro Barreto em 2010, a arquitectura era quase 

ignorada pela imprensa generalista, tanto mais que uma pessoa dita culta em 

pintura, teatro, música, literatura, entre outras práticas culturais, tinha, e continua 

a ter, pouco ou nenhum conhecimento, ou mesmo interesse, sobre a 

arquitectura; citando Bruno Zevi, há uma “ignorância da arquitectura”67. 

No entanto, a relação imprensa – arquitectura tem notado uma crescente 

evolução, aumentando as publicações de “textos sobre arquitectura e 

intervenções na cidade, sobre obras singulares ou personalidades da nossa 

arquitectura”68 não só num cenário mediático abrangente e transversal69, com 

um aumento paralelo do interesse público pela disciplina, mas também num 

espectro especializado e técnico, como é o exemplo do Jornal Arquitectos que, 

ao alargar o seu foco e passando a ser vendido ao público e ao manter um ritmo 

periódico, “aumentou significativamente a sua tiragem (chegou aos 7 000 

exemplares)”70. 

A mediatização, segundo Pedro Gadanho, “traduz o facto de uma determinada 

cultura ou acontecimento ser objecto de difusão ou divulgação através de 

diferentes media e, nomeadamente, através dos chamados meios de 

comunicação”71. Na disciplina da arquitectura, em relação à sua difusão e 

divulgação, este termo inclui tanto a imprensa especializada como a imprensa 

generalista. 

                                                             
66 Pedro BARRETO – “More is More: sobre o escrutínio público e democrático do campo 

arquitetónico português”. Citado em Pedro GADANHO - Arquitectura em público: 15 anos 
de expansão mediática nas páginas de um jornal português, p.327. 
67 Bruno ZEVI - Saber ver a arquitectura. Lisboa: Arcádia, 1977, p. 9. 
68 José AGUIAR, Teresa FERREIRA, Ana Isabel RIBEIRO - “Periódicos Portugueses de 

Arquitectura (1981-1988)”. Revista Arquitectos, n.º 0, 1988, pp. 14-15. 
69 Publicações como o Expresso, O Público e O Semanário promovem o debate cultural 

da prática arquitectónica numa escala mais alargada e com uma ampliação da 
curiosidade geral. 
70 Idem, ibidem. 
71 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquitectónico. p.127.  
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Antes de avançar, pode definir-se já que se entende por imprensa como um 

conjunto de jornais e revistas que “(…) dá-nos em sentido amplo a «informação», 

o «reflexo» da opinião pública letrada e mais ainda das próprias mentalidades72.  

Enquanto os jornais são baseados na reportação de acontecimentos e factos, na 

notícia concisa e imparcial, nos conteúdos que abrangem tudo e todos, as 

revistas têm a oportunidade de apresentar notícias mais trabalhadas e 

pormenorizadas, pelo que o seu texto e linguagem são específicos a 

determinado assunto.  

Para além disto, pode ainda distinguir-se a imprensa generalista da imprensa 

especializada. A primeira procura a exposição pública que traz um protagonismo 

interdisciplinar e mais abrangente à arquitectura, sendo um meio privilegiado na 

formação da opinião pública, a imprensa especializada pretende aprofundar a 

especificidade e organizar a área de conhecimento, mantendo “uma autonomia 

relativa que lhe permita aprofundar os seus próprios problemas e questões sem 

os condicionamentos ou as exigências de uma cultura mais alargada”73. 

É nesta imprensa com um discurso disciplinar arquitectónico que se poderão 

entender as motivações, as dúvidas, as críticas e as crises profissionais da 

disciplina da arquitectura74.  

Por outro lado, foi a relação entre a imprensa generalista e a arquitectura que 

desencadeou uma maior visibilidade e alargou a audiência da arquitectura, 

permitindo, assim, a sua introdução na cultura da sociedade como uma disciplina 

importante para as nossas experiências diárias, e tão enriquecedora e 

merecedora de atenção como a literatura, a música ou o cinema.  

2.1 | Confronto entre um discurso generalizado e um discurso 

especializado 
 

O presente capítulo centra-se na comparação de dois meios de divulgação de 

informação, os jornais e as revistas, principalmente no que diz respeito aos 

aspectos globais da edição e dos conteúdos abordados, conceitos que serão 

particularizados nos capítulos a seguir.  

                                                             
72 Manuel Motta de SOUSA, Lúcia Maria Mariano VELOSO – História da imprensa 

periódica portuguesa. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 1987, p.25. 
73 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquiectónico, p. 54. 
74 É importante notar que a imprensa generalista também contribuiu para o relato das 

crises e das críticas da disciplina. No entanto, no meio especializado, tal como o seu nome 
indica, estes assuntos são direccionados especificamente para os profissionais, e em vez 
de “apontarem do dedo”, o objectivo é melhorar a prática da arquitectura. 
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Dito isto, e já feita a distinção e a definição entre o discurso especializado e o 

discurso generalizado, considerou-se a associação do discurso generalizado aos 

jornais e do discurso especializado às revistas. É, porém, importante referir que 

não quer dizer que esta divisão seja completamente correcta ou que não seja 

moldável, isto é, que não seja possível a permuta do tipo de discurso entre os 

meios.  

McLunham sugere que “o meio é a mensagem”75, referindo-se ao facto de que 

diferentes média têm características determinadas e específicas que se 

reflectem nos conteúdos transmitidos. Tanto os jornais como as revistas têm em 

comum o seu carácter de acumulação vertical e de acumulação horizontal76, isto 

é, respectivamente, o seu registo histórico, do passado e do presente, e o seu 

registo paralelo entre diferentes perspectivas de um mesmo momento histórico. 

No entanto, é na periodicidade e no público a que se dirigem que residem os 

principais termos de comparação que influenciam a edição e o tipo de informação 

que transmitem.  

Em relação à periodicidade, os jornais, por relatarem a actualidade, diária ou 

semanalmente, têm uma maior regularidade, mesmo que algumas secções ou 

suplementos tenham uma frequência menor que o caderno principal, como é o 

caso daqueles em que se publica sobre arquitectura. Já as revistas, por 

aprofundarem mais as questões abordadas, têm uma periodicidade maior do que 

os jornais, sendo normalmente quinzenais, mensais ou semestrais. 

Os meios de discurso generalista são direccionados para o público geral que 

quer estar a par das notícias da actualidade e ter conhecimento de todos os 

temas de forma simples e objectiva, enquanto os meios mais especializados se 

dirigem ao público que domina o tema e que quer ter sobre ele um conhecimento 

mais aprofundado.  

O próprio vocabulário utilizado vai de encontro ao público, isto é, o discurso 

generalista adopta palavras de génese banal, do entendimento de todos, 

tornando a notícia o mais geral possível, com o intuito de captar imediatamente 

a atenção do leitor e transmitir-lhe de modo eficiente e económico a informação 

obtida. Já os discursos especializados recorrem a palavras e a conceitos 

específicos da área. 

Deste modo, um livro ou uma revista de arquitectura, que apontam para um 

público especializado, serão necessariamente formatados e idealizados de uma 

                                                             
75 Cit. por Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma 

crítica cultural do campo arquitectónico, p. 131. 
76 Joaquim MORENO – “Revistas: médium e media”. NU, n.º 18, 2004, p. 8. 
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forma distinta de um meio de comunicação em massa que difunde a produção 

arquitectónica, como a televisão, ou uma publicação generalista respeitada. A 

própria mensagem e os conteúdos transmitidos são submetidos a uma série de 

filtros pelos diferentes média (na verdade, os diferentes média e os seus campos 

de actuação obrigam a esta alteração e adaptação), que transformaram a 

produção de acordo com os seus objectivos e alvos. 

A edição e o conteúdo são, assim, as duas categorias seleccionadas para 

aprofundar a comparação dos discursos generalizados com os discursos 

especializados. A edição diz respeito ao formato, ao grafismo, à apresentação 

estética, à organização do meio de informação. O conteúdo diz respeito não só 

há já referida linguagem utilizada, seja técnica ou corrente, mas também aos 

objectivos ao transmitir a informação. Os dois critérios escolhidos são, porém, 

simultaneamente indissociáveis e independentes. 

Começando pela edição, tanto os jornais como as revistas têm como objectivo 

elementar apelar visualmente à atenção dos seus leitores através da sua 

apresentação gráfica, quer seja pela tipografia, pelo impacto das imagens, dos 

desenhos ou dos cabeçalhos, quer pela utilização, ou não, da cor. De facto, são 

aspectos a ter em atenção, mesmo que sejam aplicados de formas diferentes. 

O uso dos jornais e das revistas, após a sua leitura, pode estar relacionado com 

o tempo investido na sua edição e, consequentemente, com as diferentes 

conjugações gráficas, características e finalidades do uso dos mesmos 

elementos. As revistas especializadas em arquitectura, consideradas elementos 

de trabalho e de estudo, são, normalmente, guardadas pelos seus leitores para 

consulta futura, enquanto os jornais, por conterem informação diária com a 

“única” intenção de informar o leitor no momento dos acontecimentos recentes 

da sociedade, são descartados depois de utilizados. 

Desta forma, justifica-se a diferença entre o papel reciclado dos jornais e o papel 

tratado das revistas especializadas, o formato Broadsheet ou tablóide dos 

jornais77 e o formato A4, aproximadamente, das revistas e a directriz hierárquica 

dos jornais e as edições temáticas e sequenciais das revistas. 

A primeira página dos meios generalizados hierarquiza a importância da notícia 

através do design gráfico e das imagens, principalmente trabalhando a sua 

escala, o seu posicionamento, a sua quantidade e a cor. A notícia principal é 

normalmente posicionada no centro da primeira página ou ocupando a sua maior 

área, dando-se destaque ao título e à imagem; assim, e de forma descendente, 

                                                             
77 O formato mais comum dos jornais vendidos em Portugal são em Broadsheet, formato 

de folha grande de 420x594 mm, ou em tablóide, 400x280 mm. 
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seguem-se as notícias intermédias e as de menor importância. Já no interior da 

publicação, encontram-se artigos com muito e pouco texto, dependendo da sua 

importância e do seu interesse para o leitor; no entanto, a mancha de texto é de 

maior dimensão e mais densa em comparação com a dos meios especializados 

e em relação ao tamanho e quantidade de imagens inseridas.  

Ao contrário dos jornais, os meios especializados apresentam uma capa 

orientadora da temática da edição da revista, normalmente só com uma imagem 

referente a tal. Verifica-se também uma maior utilização de cor e de imagens em 

maior escala e quantidade.  

Aliás, as revistas de arquitectura apresentam maior cuidado estético das suas 

páginas e conteúdos, uma organização mais sóbria, um maior equilíbrio entre 

imagens e texto e artigos mais extensos pelas páginas da publicação, não 

querendo dizer com isto que não haja um estudo nem uma preocupação com o 

design de um jornal. Há, no entanto, uma maior relação histórica entre a 

arquitectura e a estética e uma maior liberdade gráfica nas páginas das revistas 

em comparação com as fixas e típicas 6 a 9 colunas de texto de um jornal 

generalista.  

No que diz respeito à evolução e à mudança na apresentação visual, nota-se 

uma maior diferença na imprensa especializada, muito devido às ideias do 

Movimento Moderno, o que também se reflectiu na arquitectura portuguesa, no 

conteúdo e nas críticas das revistas especializadas. Quanto à imprensa 

generalista, a evolução notou-se principalmente nas diferentes posições e 

abordagens feitas à sociedade pelos diversos jornais generalistas e, 

consequentemente, aos conteúdos apresentados. No caso que nos interessa, a 

gradual introdução dos temas de cultura e, seguidamente, de arquitectura. 

Os primeiros textos alusivos ao tema arquitectura nos jornais encontraram 

espaço nas secções de cultura associada a exposições, eventos de arquitectura 

ou ao reconhecimento de alguma obra ou arquitecto. No entanto, eram raros ou 

pouco trabalhados, pois ainda não eram vistos com o mesmo nível, ou com o 

mesmo significado e interesse cultural que a literatura, a música, a pintura, entre 

outras práticas culturais.  

Só, primeiro com a especialização da arquitectura num espaço generalista e, 

mais tarde, com a popularização da arquitectura e com a vedetização dos 

arquitectos, é que a disciplina aparece com mais frequência nos jornais, tanto 

associada a questões políticas, económicas ou ligadas ao quotidiano, como 

também num registo mais especializado, adequado para os próprios 

profissionais, como é o caso das colunas regulares de crítica de arquitectura de 
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João Vieira Caldas e Paulo Varela Gomes no Expresso ou o suplemento artístico 

do Público.  

No artigo de Luís Tavares Pereira sobre a actividade crítica na arquitectura, o 

arquitecto refere a opinião de Goldberg dizendo que “os verdadeiros 

destinatários da critica não são os arquitectos, mas as pessoas que passam 

pelos edifícios e os usam, os políticos que os desejam e financiam, os clientes 

que os encomendam e mantêm…Fazer com que o público perceba se e porquê 

aquele edifício, ou aquele evento, é importante, e vale o dinheiro e o tempo que 

se gastou, é mais do que um mero guia do consumidor: é essencialmente um 

acto cultural”78. 

A função da crítica é essa mesmo, aproximar a arquitectura do público e, 

simultaneamente, criar uma consciência social não só do seu valor para o 

funcionamento da sociedade, mas também do seu lugar como expressão 

cultural. Tem, assim, um papel didáctico e ético no que diz respeito à melhoria 

da qualidade de vida, ao desenvolvimento e instrução da sociedade e na difusão 

dos conhecimentos artísticos. 

Segundo Manuel Graça Dias, a crítica “Pode (deve!) manter a exigência, a 

subversão dos instituídos, pode e deve ser iconoclasta ou radical, ir à luta com 

raiva, paixão, riso e ironia, apostando no alargar do conhecimento, sem temer a 

«divulgação», sem temer as «pontes» entre arquitectos e público. Tornar 

perceptíveis (acessíveis), expondo-os, os principais argumentos e as 

contradições, testar à vista a coerência dos projectos, revelando porque a 

impressionam, comovem, agradam. Ensinar outros modos de olhar. Distribuir o 

prazer de olhar por muitos mais, aproximar o maior número possível da 

possibilidade da emoção.”79 

É aos críticos que cabe tal responsabilidade de desafiar as regras e as normas, 

de questionar os padrões estabelecidos pela sociedade, de reflectir sobre as 

novas ideologias e as novas ideias. O conhecimento da história e da evolução 

da arquitectura e o domínio do vocabulário, de conceitos e palavras específicas, 

é importante para a compreensão da obra, das suas circunstâncias e do 

resultado final e, portanto, fundamental para ser bem interpretada e criticada e, 

consequentemente, informar e instruir a sociedade. 

                                                             
78 Cit. por Luís Tavares PEREIRA – “Entrevista – Luís Tavares Pereira”. Arq.a, n.º 71-72, 

2009, p. 74. 
79 Manuel Graça DIAS – “Editorial: exigir a crítica”. Jornal Arquitectos, n.º 211, 2003, p. 3. 
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Os críticos têm uma responsabilidade na formação, na interpretação e 

percepção pelos leitores em relação à arquitectura e, assim, no conhecimento e 

opinião do público. 

Os colunistas não especializados têm uma responsabilidade acrescida pois, a 

maior parte, não possui o vasto núcleo de conhecimentos de arquitectura e de 

arte essenciais para a criação de juízos e opiniões substanciais, pelo que as 

suas críticas são baseadas na noção de bom gosto arquitectónico apoiado 

apenas na estética e em casos socialmente mediáticos. 

Já Bruno Zevi perguntava “Qual o defeito característico da maneira de tratar a 

arquitectura nas histórias de arte?”, respondendo imediatamente que “consiste 

no facto de os edifícios serem apreciados como se fossem esculturas e pinturas, 

quer dizer, externa e superficialmente, como puros fenómenos plásticos”80. Esta 

afirmação, ainda pertinente hoje, pode-se aplicar igualmente às críticas 

presentes dos jornais e à sua análise superficial e básica da arquitectura, não 

explorando os seus valores próprios.  

Desta forma, e segundo Eça de Queirós, os críticos têm que “obrigar a multidão 

a vêr verdadeiro”, e não manipular, de certa forma, as opiniões do público uma 

vez que “pela aceitação passiva das opiniões impostas, pelo apagamento das 

faculdades críticas, por preguiça de exame – o público vê como lhe dizem que 

é.”81. A crítica da arquitectura pode então cair em descrédito. 

Ao contrário dos jornalistas “especialistas” no conhecimento geral da disciplina, 

os críticos profissionais desenvolveram um bom gosto de arquitectura não 

assente apenas na estética, mas tendo consciência que a arquitectura é mais 

que uma preocupação estética e uma composição de fachada. 

No livro de Josep Maria Montaner Arquitectura y crítica, o autor afirma que a 

crítica tem por base os conhecimentos, a metodologia, a capacidade analítica e 

sintética do autor, por um lado, e a sensibilidade de análise, intuição e gosto do 

mesmo, por outro82. O entendimento destes aspectos é importante para a análise 

da crítica em geral e, consequentemente, compreender o que influencia e 

demarca a crítica especializada da crítica generalizada. 

O gosto vem associado a dois pressupostos, nomeadamente a uma 

universalidade estética definida pela sociedade e pelas suas circunstâncias 

sobre o que é considerado de qualidade ou não, e a uma análise subjectiva do 

                                                             
80 Bruno ZEVI – op.cit., p. 13. 
81 Eça QUEIRÓS – Notas Contemporâneas. Cit. por Rute FIGUEIREDO – op.cit., p. 164. 
82 Josep Maria MONTANTER – Arquitectura y critica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

1999, p. 7. 
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indivíduo. A objectividade, porém, deve sempre integrar-se no âmbito da análise 

da obra, assumindo uma posição racional e apoiando-se em conhecimentos 

sobre a arte e a arquitectura. 

Assim, para adquirir o gosto, apesar de ser um conceito subjectivo, e julgar com 

fundamento é necessária uma acumulação de conhecimento e de cultura e, a 

partir destes, elaborar os seus próprios critérios de gosto e qualidade. Deste 

modo, uma formação académica na área ou em áreas relacionadas é importante 

para os críticos e para a relevância e fundamentação das críticas, contribuindo 

para a distinção entre os críticos profissionais e os não profissionais, ou, por 

outras palavras, meros jornalistas, por os primeiros estarem mais aptos, regra 

geral, a comentar e estabelecer uma crítica sobre qualquer assunto relacionado 

com arquitectura. 

Distingue-se, assim, o bom gosto comum, isto é, o que todos conseguem 

alcançar e ter como referência básica na caracterização estética ou na 

adequabilidade de uma obra ao seu propósito, análise baseada numa 

apreciação superficial, do bom gosto mais aprofundado e fundamentado dos 

profissionais. 

De qualquer forma, quer seja especializada ou não, escrita por profissionais da 

área ou não, publicada em revistas ou jornais, ser mais ou menos baseado no 

gosto, mais ou menos relevante para a profissão ou para a sociedade, sem a 

crítica não poderia haver arquitectura nem a sua respectiva evolução.  

Manuel Taínha, no âmbito de um artigo sobre a presença da arquitectura e da 

sua crítica nas páginas dos jornais, questiona mesmo como se faz a crítica da 

arquitectura, isto é, como se chega lá, afirmando que “o ciclo criativo do objecto 

arquitectónico só termina com a observação critica dos espaços em uso pelos 

seus utentes”83 e que o arquitecto deve “retirar dai as suas conclusões de 

trabalho”84. 

2.2 | Da disciplina à mediatização generalizada  
 

Ao longo do último século, a presença da arquitectura, com maior ou menor 

relevância, nos meios de comunicação com grande audiência – como a 

imprensa, a rádio, a televisão ou o cinema – tem vindo a intensificar-se. A 

crescente visibilidade na imprensa notou-se não só nos meios de informação de 

                                                             
83 Manuel TAÍNHA – “Um arquitecto pede licença”. Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 4, 

14.04.1981, p. 7. 
84 Idem, ibidem. 
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referência, como nos jornais diários ou semanários, e na imprensa cultural, mas 

também nas revistas de estilo de vida e de tendências.  

No artigo de Nuno Portas ao jornal Expresso, o arquitecto fala sobre a evolução 

do assunto arquitectura nos meios generalistas: 

“Mas há também revistas que tentaram sair para fora do círculo dos arquitectos 

e similares (…) para interessar e influenciar o próprio público «consumidor» de 

arquitectura: é o caso das revistas chamadas «de decoração», quase sempre de 

fraco prestígio cultural mas de grande difusão, e é agora o caso das publicações, 

cada vez mais numerosas, sobre políticas urbanas, que procuram responder à 

muito recente onda de interesse dos especialistas não-arquitectos e até, no 

limite, do homem comum, sobre os problemas urbanísticos e do ambiente, sobre 

a crescente proliferação das questões de administração do chamado «quadro de 

vida.»” [Portas, 1979]85. 

No entanto, a mediatização da arquitectura, segundo Pedro Gadanho86, 

desenvolveu-se em diversos panoramas, especializados ou generalistas, como 

também em diferentes media e contextos, pelo que a sua passagem para a 

imprensa generalista e a ascensão da arquitectura como prática cultural87 tem 

uma faceta interactiva e relacionada com a imprensa especializada.  

Num primeiro momento, a prática cultural da arquitectura era promovida pelos 

próprios profissionais em meios especializados, de forma a prenunciar e 

promover correntes e diferentes abordagens à cultura arquitectónica, de partilha 

de conhecimentos, ambos associados ao combate da autonomia da produção 

arquitectónica, e, por último, preencher uma carência enfrentada pela disciplina. 

Num segundo momento é o interesse mostrado por outros sectores culturais, 

como a crítica de arte ou a teoria crítica geral, que leva a arquitectura a entrar 

num polo dos media ainda relativamente especializado, como é o caso das 

revistas culturais (como o Jornal de Letras, Artes e Ideias ou a Colóquio) que 

abrangem leitores dentro da área ou relacionada, isto é, um público mais 

transversal a outros campos culturais. 

Por fim, e consequentemente, a passagem do assunto especializado da 

arquitectura para os meios de comunicação generalistas tornou-se mais 

                                                             
85 Nuno PORTAS - “De novo a revista «Arquitectura»”. Expresso, 21.04.1979, suplemento 
Revista, p. 28 
86 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquitectónico, p. 145. 
87 Entende-se como prática cultural como os comportamentos e o produto desses 

comportamentos, que constituem o padrão da identidade colectiva de uma sociedade e 
são caracterizados pela sua herança, permanência e transmissão de geração em 
geração. As práticas culturais estão, assim, relacionadas com a comunicação. 
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progressivo e natural, começando a atingir os meios de referência e a captar a 

atenção do público generalista e consumidor da cultura. 

Apenas após a passagem por estas etapas, distintas mas sobrepostas, é que a 

disciplina pertence ao âmbito da cultura geral e das práticas culturais dignas, ou 

merecedoras de atenção mediática, através do protagonismo do arquitecto ou 

da obra.  

Porém, antes de mais, é necessário entender quais os motivos que levaram à 

construção da visibilidade mediática da arquitectura, quais os critérios que 

tornaram a disciplina um assunto capaz de captar a atenção das audiências mais 

ou menos específicas, e também os critérios usados na escolha dos temas 

apresentados num jornal.  

O propósito das publicações generalistas de arquitectura era, e mantém-se, 

segundo Pedro Gadanho, “o de assinalar e narrar as novidades arquitectónicas, 

as suas repercussões locais, as polémicas que suscitaram ou as distinções 

atribuídas aos autores”88. Embora os meios generalistas, os jornais e as revistas, 

não procurarem uma crítica e descrição técnica da obra e uma afirmação dos 

arquitectos dentro da disciplina, os assuntos relacionados com o contexto 

político e financeiro do País, conflitos deontológicos, disputas do mercado de 

encomendas ou mesmo a “destruição do património”, eram os principais temas 

abordados.  

Reportava-se também, ocasionalmente, uma obra ou um evento associado à 

prática e assiste-se a aparições pontuais de protagonistas da cultura 

arquitectónica que, com a sua exposição, se foram apercebendo do impacto e 

do benefício dos meios de comunicação generalistas e de como atingir novos 

destinatários e receptores para a sua produção e ideias. 

É então importante realçar as palavras de Pedro Gadanho sobre o surgimento 

da mediatização generalista da arquitectura como “uma necessidade de 

articulação simbólica entre a arquitectura e uma realidade quotidiana que os 

media especialistas não conseguem construir senão como uma reflexão e um 

simulacro nos debates internos da disciplina”89, ou seja, os media generalistas 

oferecem ao campo da arquitectura uma difusão e transmissão à esfera pública 

                                                             
88 Pedro GADANHO - Arquitectura em Público:15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um 
jornal português, p. 12. 
 

89 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquitectónico, p. 185. 
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dos conteúdos da cultura arquitectónica, que os meios especializados não 

conseguem oferecer, devido ao seu pouco alcance e circulação. 

O aumento da atenção mediática, do impacto da cultura arquitectónica e da 

importância da disciplina na sociedade, verificou-se primordialmente nos últimos 

vinte anos do século XX. De facto, este “boom” da arquitectura na esfera 

mediática foi o reflexo da persistência dos profissionais de arquitectura na luta 

contra a autonomia e o isolamento discursivo, que se tinha verificado até então, 

a consciencialização por parte dos meios de comunicação da importância da 

disciplina no quotidiano como também das polémicas em que estava envolvida, 

e a sua influência a nível socioeconómico, cultural, politico, entre outros sectores 

da sociedade90. 

Existem, assim, personagens e obras com grande reconhecimento social e 

cultural e que são vistas como emblemáticas ou merecedoras de atenção 

mediática. Este é, então, outro aspecto também relacionado com a ascensão da 

relevância cultural e social da arquitectura, isto é, a ascensão dos “starchitects”91, 

coincidente com os anos 80, período de grande consumismo, globalização, 

expansão e acessibilidade dos meios de comunicação. 

“Starchitects” são modelos sociais, título atribuído aos arquitectos pelos média. 

Estes são protagonizados pela comunicação social como o “herói”, o “ídolo” da 

arquitectura no que diz respeito ao espaço a projectar, aos materiais a utilizar e 

às ideias a seguir. Os média tem então o poder de projectar uma imagem errada 

da arquitectura e dos seus protagonistas, quer seja intencional ou não. Forma-

se, assim, uma opinião pública errada, uma ideia falsa não só sobre a essência 

da disciplina, mas também que os arquitectos melhores e mais adequados para 

determinados projectos são os da “elite arquitectónica”. 

Nota-se a falta de um conhecimento verdadeiro e profundo da actividade da 

arquitectura por parte do público, em consequência, principalmente, da 

mediatização generalizada e generalista da arquitectura. 

De facto, segundo Pedro Gadanho, o “star-system” e o seu apoio a um consumo 

generalizado da arquitectura corresponde a uma maior adesão da produção 

arquitectónica “à cultura da imagem” e “à sociedade do espectáculo”, 

negligenciando os aspectos especificamente arquitectónicos, tais como, a 

                                                             
90 Idem, p. 128. 
91 “Starchitects” é o nome usado para descrever arquitectos considerados “celebridades” 

do mundo da arquitectura, isto é, arquitectos de renome pelos seus edifícios de 
assinatura, ou cuja fama e elogios, resultantes principalmente da sua mediatização, 
tiveram um impacto para o público em geral. O seu papel na formação da opinião pública 
e do envolvimento do público com a arquitectura é fulcral para a imagem da disciplina e 
para o seu desenvolvimento. 
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experiência espacial e do indivíduo, a inadequação ao local92, ou mesmo a 

adequação funcional e a qualidade construtiva.  

Por outro lado, é este mesmo protagonismo que possibilita um grande impacto 

cultural arquitectónico. De facto, a mediatização da arquitectura no século XX 

teve a sua ascensão em consequência da sua divulgação na imprensa 

generalista e não nos meios especializados, o que levou ao seu estatuto 

mediático dos dias de hoje, mesmo que escasso e apenas relacionados com 

polémicas e assuntos pontuais. 

Esta foi, portanto, a situação que se verificou em Portugal. De acordo com Nuno 

Portas, a presença da disciplina na imprensa anterior ao fim ditadura do Estado 

Novo baseava-se em duas ou três revistas especializadas e a artigos isolados93, 

pelo que foi nos primeiros jornais noticiosos que a disciplina entrou num espectro 

mais alargado. Apesar de antes e durante o regime o aparecimento da cultura 

arquitetónica nos meios generalistas ter sido escassa ou mesmo inexistente, o 

semanário Expresso (1973 – actualidade) foi, após o regime e até aos anos 90, 

o principal meio de referência difusor da produção arquitéctónia e, de forma 

ainda mais irregular, o Jornal de Letras, Artes e Ideias (1981 – actualidade). A 

habitação, o património, casos mediáticos e polémicos, eram os principais temas 

apresentados na imprensa generalista, contribuindo “apenas” para a maior 

visibilidade da obra ou dos arquitectos. 

Este fenómeno evolutivo acontece de forma muito gradual e com um 

aparecimento esporádico e irregular. Primeiramente com a mediatização das 

artes, que permitiu um maior interesse público pela prática da arquitectura, 

passando por pequenos artigos de caracter crítico, na secção de cultura, 

contributo de diversos autores94 para a divulgação da disciplina. 

Neste seguimento e como já referido anteriormente, os arquitectos 

aperceberam-se do potencial dos meios de comunicação generalistas; um meio 

e um instrumento ideal para a aprendizagem de diversos assuntos, incluindo a 

instrução da população sobre o que é verdadeiramente a arquitectura e os 

problemas associados, não só para a sociedade portuguesa geral mas também 

para os próprios arquitectos; os meios de comunicação generalistas são uma 

estrutura social que pode afastar ou aproximar diferentes culturas ou campos.  

                                                             
92 Idem, p. 70. 
93 Pedro GADANHO - Arquitectura em Público:15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um 
jornal português, p. 35. 
94 De entre estes autores destacam-se Pedro Vieira de Almeida, Pedro Brandão, Manuel 

Graça Dias, João Vieira Caldas, Paulo Varela Gomes, Nuno Portas, Michel Toussaint e 
Tomás Taveira. 
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“Muito polémico e difícil de apreciar é o «franjinhas» de Nuno Teotónio Pereira. 

É talvez a mais controversa das obras do arquitecto, apesar de lhe ter valido um 

dos seus três Prémios Valmor” [Fernandes]95. 

O edifício “Franjinhas” (1965 – 1969)96 é um exemplo de tal dicotomia nos meios 

generalistas. Por um lado, uma obra polémica que levou a vários momentos “de 

controvérsia para a opinião pública, trazendo a arquitectura e a discussão do 

processo de fazer cidade para os jornais”97 e, por outro lado, promoveu um 

diálogo crítico entre os arquitectos permitindo aos profissionais recorrer aos 

artigos como um meio de aprendizagem no que diz respeito às opiniões dos 

leitores “e, consequentemente, as respectivas acções e reacções em 

sociedade.”98. 

São referências isoladas como o Edifício de Escritório e Comércio “Franjinhas” 

as principais situações pontuais da arquitectura abordadas pela imprensa 

generalista, normalmente, na sequência de uma entrega de prémios, da 

finalização e inauguração de um novo edifício público ou mesmo da sua 

influência e relação com outros sectores culturais. 

2.3 | Da disciplina à mediatização especializada 
 

Os primeiros títulos periódicos de arquitectura e de construção em Portugal 

surgem no início do século XX com a necessidade de criar um meio para a 

publicação e divulgação transversal de conteúdos arquitectónicos, dar a 

conhecer obras nacionais e internacionais, publicar textos de caracter teórico e 

crítico, “transmitir conhecimentos estéticos, técnicos e científicos” e “contribuir 

para a definição de competências e atribuições dos vários grupos profissionais 

vinculados à edificação”99. 

No entanto, o seu propósito não é apenas como recurso para a realização e 

exposição de discursos críticos e especializados, mas também para o estudo 

das formas de representação visual, tais como, o desenho, a fotografia, os 

croquis. O seu grande desafio é, portanto, a conjugação entre a edição, o design 

gráfico, o texto e as representações visuais.  

                                                             
95José Manuel FERNANDES – “A arquitectura do nosso desencanto”. Expresso, 

31.08.1985, suplemento Expresso Regiões, pp. XIII - IX. 
96 Edifico popularmente apelidado de “Franginhas” foi projecto por Nuno Teotónio Pereira 

e João Braula Reis. 
97 José Manuel Costa ALVES – Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio Pereira. 

Lisboa: Quimera, 2004, p.208. 
98 José Júlio GONÇALVES – op.cit., p. 453. 
99 Marieta Dá MESQUITA - “Publicações de Arquitectura entre a Monarquia e a Primeira 

República”. Jornal Arquitectos, n. º 241, 2010, Separata Viva a República, pp. 9-12. 
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Pelas palavras de Nuno Portas, “Na sua esmagadora maioria, essas revistas 

falam e mostram arquitecturas em «circuito fechado», isto é, dos arquitectos e 

similares para uso dos arquitectos e similares (…) que apresentam fotos e 

plantas das obras mais recentes dos autores considerados melhores, 

informando e procurando influenciar o meio profissional sobre as tendências da 

«arte»”100.  

Consoante Ângela R. Lei Oliveira e Gonçalo Furtado, a imprensa periódica de 

arquitectura portuguesa, até ao final dos anos 80, percorreu fases diferentes de 

uma evolução gradual. O reconhecimento e a integração da arquitectura na 

sociedade e no contexto português, tanto num panorama social como 

profissional, permitido pelas publicações exclusivas à disciplina, corresponde à 

primeira fase; numa segunda fase influenciada pelos ideais nacionalistas e 

corporativistas do Estado Novo; passa depois por um terceiro estágio, no qual 

se verifica um certo distanciamento e destaque do regime político ditatorial com 

uma nova afirmação moderna e debates que desenvolveram novas iniciativas e 

proporcionaram novas prácticas na cultura e no editorial arquitectónico. A última 

fase é caraterizada por uma adaptação da editoração à liberdade democrática101. 

O princípio do século XX foi uma época renovadora para a classe profissional 

dos arquitectos. A reunião de um conjunto de factores socioeconómicos 

contribuiu para o advento das primeiras publicações de arquitectura em Portugal, 

nomeadamente, o reconhecimento da importância da habitação e do papel do 

arquitecto pela burguesia, a expansão urbana e das obras dos arquitectos, e o 

aparecimento de programas e de equipamentos necessários na ascensão de 

uma nova época102. 

As condições descritas permitiram a publicação do primeiro periódico dedicado 

exclusivamente à arquitectura, “projecto pioneiro editorial (…) contribuindo 

decisivamente para a formação de uma cultura arquitectónica nos primórdios da 

modernidade”103, a revista Construção Moderna (1900-1919)104. Esta procurava 

“preencher uma lacuna existente no nosso meio literário e artístico”105 e retratar 

                                                             
100 Nuno PORTAS - “De novo a revista «Arquitectura»” – Expresso, 1979, suplemento 

Revista, p. 28 
101 Ângela R. Lei OLIVEIRA, Gonçalo FURTADO - Revistas Portuguesas de Arquitectura: 

Evolução nos últimos dois decénios (1988-2008) e revisão dos seus antecedentes, 
www.resdomus.blogspot.com, p. 6. 
102 António Mattos GOMES – op.cit., pp. 1, 6-7. 
103 Paulo Simões NUNES – A cultura arquitectónica em Portugal na dobra do século XIX 

para o século XX: sinais da influência estrangeira nas páginas D’A Construcção Moderna 
(1900-1919). In Marieta Dá MESQUITA - Revistas de Arquitectura: Arquivos(s) da 
modernidade. Lisboa: Caleidoscópio, 2011, p. 231. 
104 Construção Moderna- Revista Quinzenal Ilustrada Sob a Direcção de um grupo de 

Construtores: Collaborado por Distinctos Technicos da Especialidades. Direcção: José M. 
Mello de Mattos, Rosendo G. d’Araujo Carvalheira, Nunes Collares. 
105 “O que vimos”. Construção Moderna, ano I, n.º 1, 1900, p. 3. 

Figura 6 | Construção 
Moderna, n.º1, 1900 
(235x330mm). 

 

 

FIGURA 294 – ANNUARIO, 
N.º1, 1905.Figura 295 - 
Construção Moderna, n.º1, 
1900.  

 

 

Figura 296 – Annuario, n.º1, 

1905. 

 

Figura 297 - Architectura 
Portugueza – Revista 
Mensal de Construção e 
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os pensamentos dos arquitectos nas áreas da construção e arquitectura, como 

também os assuntos relacionados com a arqueologia, património e histórico-

artístico106.  

Neste seguimento, em 1902 é criada a Sociedade dos Arquitectos Portugueses 

(SAP), autonomizando o arquitecto dos arqueólogos, ao dissociar as duas 

profissões107, e ainda “do espírito historicista, romântico, «agarrado às ruínas do 

passado», do século XIX revivalista”108. 

É nesta fase de expansão da disciplina que surgem publicações exclusivas das 

associações de arquitectos, tais como o Annuario (1905-1911)109.  

Já a Architectura Portugueza (1908-1958)110 tinha um registo e um objectivo 

diferente da sua contemporânea Construção Moderna. De facto, Nunes Collares, 

proprietário das duas publicações, “defende para cada uma delas um projecto 

editorial diferente e necessariamente destinado a um público distinto”111. Esta 

última pretendia apresentar projectos de produção nacional tanto de construtores 

civis como de arquitectos, destacava mais os parâmetros de qualidade gráfica e 

selecionava, exclusivamente, arquitectos de renome112 para escrever críticas e 

obras de referência para as suas publicações. No entanto, num período de 

grande instabilidade na vida política e social, tanto a arquitectura como a 

actividade editorial acompanhavam os altos e baixos da sociedade, pelo que os 

periódicos arquitectónicos não eram contínuos durante longos períodos de 

tempo. De facto, perante a afirmação de um regime ditatorial, a frequência e a 

quantidade de tiragem diminui, ficando a Architectura Portugueza113 como a 

principal divulgadora da arquitectura produzida. 

                                                             
106 “[…] a revista um repositório de trabalho útil de todos que queiram honral-a com 

remessa dos seus projectos. […] e embora trate também de todos os mais modernos 
processos de construção, não deixará de inserir, quando lhe for possível, artigos de 
arqueologia artística, arte, etc.”. Idem, ibidem. 
107 Os dois campos estavam associados desde a Real Associação dos Arquitectos Civis 

e Arqueólogos Portugueses, criada em 1872 por iniciativa de Possidónio Silva. 
108 Ana TOSTÕES - Arquitectura Portuguesa do século XX. Citado em PEREIRA, Paulo - 

História da Arte Portuguesa – Volume III. 3º Edição. Lisboa: Temas e Debates, p. 508. 
109 Annuário da Sociedade Dos Architectos Portuguezes – Associação de Classe. 

Comissão redactora: Alfredo d’Ascensão Machado, João Lino de Carvalho, Francisco 
Carlos Parente, Alfredo M. Costa Campos e José Alexandre Soares. 
110Architectura Portugueza – Revista Mensal de Construção e Arquitectura Práctica (I 

série de 1908-1929). Direcção: Eduardo A. Nunes Collares, Mário Collares e António 
Rodrigues S. Júnior. 
111 Marieta Dá MESQUITA - “Publicações de Arquitectura entre a Monarquia e a Primeira 

República”. Jornal Arquitectos, pp. 9-12. 
112 De entre os arquitectos de renome selecionados para os artigos de crítica destacam-

se Abel Botelho, Gabriel Pereira, Ramalho Ortigão e Rosendo Carvalheira. 
113 Architectura Portugueza – Revista Mensal de Construção e Arquitectura Práctica (II 

série de 1930-1934). Direcção: António Rodrigues S. Júnior. 

Figura 7 | Annuario, n.º1, 

1905 (188x240mm). 

 

 

 

Figura 8 | Architectura 
Portugueza – Revista 
Mensal de Construção e 
Arquitectura Práctica, n.º1, 
1ª série, 1908 
(275x380mm). 

 

Figura 330 - Revista Oficial 
do Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, n.º1, 
1938.Figura 331 - 
Architectura Portugueza – 
Revista Mensal de 
Construção e Arquitectura 
Práctica, n.º1, 1ª série, 
1908. 

 

Figura 332 - Revista Oficial 
do Sindicato Nacional dos 

Arquitectos, n.º1, 1938.  

 

Figura 333 - Colóquio, 
Revista de Artes e Letras, 
n.º1, 1959.Figura 334 - 
Revista Oficial do Sindicato 
Nacional dos Arquitectos, 
n.º1, 1938.Figura 335 - 
Architectura Portugueza – 
Revista Mensal de 
Construção e Arquitectura 
Práctica, n.º1, 1ª série, 
1908. 

 

Figura 336 - Revista Oficial 
do Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, n.º1, 
1938.Figura 337 - 
Architectura Portugueza – 
Revista Mensal de 
Construção e Arquitectura 

Figura 8 | Architectura 
Portugueza – Revista 
Mensal de Construção e 
Arquitectura Práctica, n.º1, 
1ª série, 1908 
(275x380mm). 

 

Figura 356 - Revista Oficial 
do Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, n.º1, 
1938.Figura 357 - 
Architectura Portugueza – 
Revista Mensal de 
Construção e Arquitectura 
Práctica, n.º1, 1ª série, 
1908. 

 

Figura 358 - Revista Oficial 
do Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, n.º1, 1938.  

 

Figura 359 - Colóquio, 
Revista de Artes e Letras, 
n.º1, 1959.Figura 360 - 
Revista Oficial do Sindicato 
Nacional dos Arquitectos, 
n.º1, 1938.Figura 361 - 
Architectura Portugueza – 
Revista Mensal de 
Construção e Arquitectura 
Práctica, n.º1, 1ª série, 
1908. 
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É neste período também que as revistas se encontravam limitadas em termos 

de conteúdo e de liberdade, pelo que muitas se viram obrigadas a mudar os seus 

propósitos, aspecto e manutenção em função do regime político, como se pode 

verificar no artigo “Mais um ano”, publicado em 1913114. 

Para além disto, a fusão da revista com a publicação Cerâmica e Edificação leva 

a uma mudança completa da grafia e do formato de Architectura Portugueza115, 

representando agora uma relação com a indústria portuguesa e com o espírito 

dos apoiantes do Estado Novo. Também a revista Arquitectura (1927-1988)116 e 

a transformação obrigatória, em 1933, da Sociedade dos Arquitectos 

Portugueses no Sindicato Nacional dos Arquitectos, indicia a forte influência do 

regime nas publicações arquitectónicas e anuncia a sua imposição na defesa da 

arquitectura típica e nacionalista. 

A revista Arquitectos (1938 – 1942)117 também teve um papel importante no 

desenvolvimento dos periódicos portugueses de arquitectura e na própria 

disciplina, reunindo um número de publicações dos arquitectos mais importantes 

da primeira geração modernista e a divulgação dos projectos e correntes de 

arquitectura modernistas no país.  

Com o final da segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), a prática da cultura 

arquitectónica portuguesa segue novas directrizes, surgindo uma nova fase do 

movimento moderno português, assim como impulsiona e dinamiza uma nova 

geração de arquitectos que se afirma no I Congresso Nacional de Arquitectura 

em 1948. É neste contexto que a revista Arquitectura118 dá maior destaque aos 

projectos nacionais de arquitectura moderna e aos principais problemas  

abordados no Congresso, como os temas da habitação e do planeamento, 

melhorando a qualidade gráfica da revista e a escolha do material publicado; 

                                                             
114 “Quem não conhece a vida jornalística no nosso paiz, especialmente a técnica e 

artística, não pode fazer ideia da persistência do esforço, da serie de contrariedades, que 
são necessárias vencer para poder sustentar uma publicação especial da índole da 
“Architectura Portugueza”, em meio tão restrito e, em regra, refratário a auxiliar taes 
publicações.”. “Um ano mais”. Architectura Portugueza, Ano VI, n.º 1, 1913, p. 1.  
115 Architectura Portugueza – Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificações 

(reunidas) (III série de 1935-1958). Direcção: Júlio Martins, A. R. da Silva Júnior, Júlio 
Martins e Tomás Ribeiro Collaço. 
116 Arquitectura – Revista Mensal (I Série de 1927 a 1932). Direcção: Francisco Costa; 

Arquitectura: revista de arte e de construção (I série 1935 -1945). Direcção: Francisco 
Pereira da Costa. 
117 Revista Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitectos. Direcção: Cottinelli Telmo. 
118 Arquitectura – Revista de Arte e Construção (II Série de 1946 a 1957). Direcção: 

Francisco Pereira da Costa (de 1946 a 1949) e Alberto José Pessoa (de 1949 a 1957). 

Figura 9 | Revista Oficial do 
Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, n.º1, 1938 
(220x295mm). 

 

Figura 434 - Colóquio, 
Revista de Artes e Letras, 
n.º1, 1959.Figura 435 - 
Revista Oficial do Sindicato 
Nacional dos Arquitectos, 
n.º1, 1938.  

 

Figura 436 - Colóquio, 
Revista de Artes e Letras, 
n.º1, 1959. 

 

Figura 437 - Binário – 
Revista mensal de 
Arquitectura, Construção e 
Equipamento, n.º 1, 
1958.Figura 438 - Colóquio, 
Revista de Artes e Letras, 
n.º1, 1959.Figura 439 - 
Revista Oficial do Sindicato 
Nacional dos Arquitectos, 

n.º1, 1938.  

 

Figura 440 - Colóquio, 
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porém, não deixa de estar atenta à situação internacional, apresentando-a lado 

a lado às realizações portuguesas. 

Nos anos 50, surgem a Colóquio (1959 - 1970)119 e a Binário (1958 – 1988)120. 

A primeira, trabalho da Fundação Calouste Gulbenkian, era uma revista 

relacionada com a arquitectura, mas abordavam também campos como as artes, 

a pintura, a escultura, a música, o teatro, isto é, era “pautada pelas directivas 

essenciais de todas as actividades da Fundação”; tinha a intenção de se afirmar 

como “um espelho da sociedade do nosso tempo” onde se acolheriam múltiplas 

matérias do âmbito nacional e internacional, como dum ponto de vista histórico 

e actual121. 

Já a Binário, contemporânea da revista Arquitectura122, era uma revista 

especializada apenas em arquitectura. Esta assume uma posição mais teórica e 

mais abrangente, reflectindo e comparando principalmente os projectos 

internacionais e os portugueses e destacando a correlação entre a arquitectura 

e as outras disciplinas. 

As alterações de Abril de 74 influenciaram igualmente o campo da arquitectura. 

De facto, perante uma liberdade democrática, o esperado aumento das edições 

portugueses não se confirmou, passando antes por um período transitório de 

decaimento e escassez no número e actividade do panorama editorial. De facto, 

publicações como a Binário chegaram a um ponto final, enquanto outras se 

encontravam suspensas123. 

Para além disto, em 1978, a Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP) 

substitui o Sindicato Nacional dos Arquitectos, “aprofundando a matriz ética, 

cívica e crítica do Congresso de 48”124. 

No final dos anos 70 e início dos anos 80, a divulgação da arquitectura era 

produzida principalmente pelas IV e V séries da revista Arquitectura125 e pelo 

                                                             
119 Colóquio, Revista de Artes e Letras. Direcção: Reynaldo dos Santos, Hernâni Cidade 

e Bernardo Marques. 
120 Binário – Revista mensal de Arquitectura, Construção e Equipamento. Directores: 

Manuel Taínha, Jovito Taínha, Aníbal S.A. Vieira e José Luís Quintino. 
121 Fundação Calouste Gulbenkian - Colóquio, revista de Artes e Letras. 

http://coloquio.gulbenkian.pt/al/. 
122 Arquitectura – arquitectura, planeamento, design, artes plásticas (III Série de 1957 a 

1974). Direcção: Frederico Sant’Ana, Rui Mendes Paula e Carlos S. Duarte. 
123 Entre 1974 e 1979, a revista Arquitectura suspendeu a sua publicação. 
124 Ordem dos Arquitectos - http://arquitectos.pt/index.htm. 
125 Arquitectura –Arquitectura, Planeamento, Design, Construção e Equipamento (IV Série 

de 1979 a 1984). Direcção: José Ressano Garcia Lamas; Arquitectura Portuguesa (V 
Série de 1985 a 1988). Direcção: José Ressano Garcia Lamas. 

Figura 11 | Binário – Revista 
mensal de Arquitectura, 
Construção e Equipamento, 
n.º 1, 1958 (255x300mm). 

 

Figura 564 - Architécti, n.º 1, 
1989.Figura 565 - Binário – 
Revista mensal de 
Arquitectura, Construção e 
Equipamento, n.º 1, 1958. 

 

Figura 566 - Architécti, n.º 1, 
1989. 

 

Figura 567 - Arq./a, n.º1,  
2000.Figura 568 - Architécti, 
n.º 1, 1989.Figura 569 - 
Binário – Revista mensal de 
Arquitectura, Construção e 
Equipamento, n.º 1, 1958. 

 

Figura 570 - Architécti, n.º 1, 
1989.Figura 571 - Binário – 
Revista mensal de 
Arquitectura, Construção e 
Equipamento, n.º 1, 1958. 

Figura 10 | Colóquio, 
Revista de Artes e Letras, 
n.º1, 1959 (230x305mm) 

 

 

 

http://coloquio.gulbenkian.pt/al/
http://arquitectos.pt/index.htm
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Jornal Arquitectos (1981-actualidade)126, órgão oficial da Ordem dos Arquitetos-

Secção Regional Sul127.  

Este último surgiu num contexto favorável a um novo desenvolvimento da edição 

e premissas das publicações de arquitectura, que permitiu a inovação e 

renovação. De facto, de entre as suas intenções, procurava uma “maior abertura” 

que permitisse “o diálogo entre os arquitectos e destes com a sociedade para 

quem trabalham” e ainda a formação de “um órgão de comunicação ao dispor 

dos arquitectos” que “contribuirá para modificar a situação, para a sua 

valorização profissional e consequentemente para o fortalecimento e 

dignificação da classe”128. 

Os anos 80 do séc. XX foram um período charneira na arquitectura portuguesa, 

incluindo no que diz respeito à sua presença na imprensa. A adesão à CEE e, 

consequentemente, o aumento das possibilidades económicas e sociais a dispor 

para o sector da cultura, foram alguns dos factores que permitiram a expansão 

da imprensa arquitectónica e a formatação de novos modelos editoriais. De entre 

as revistas que se formaram nas últimas décadas do século XX, destacam-se a 

Architécti (1989-2004)129, Arq./a (2000-actualidade)130 e Arquitectura Ibérica 

(2004 – actualidade)131. 

A nova realidade portuguesa, não só proveniente da integração europeia, mas 

também da posição democrática da sociedade, permitiu, em 1988, a 

transformação da AAP numa associação de direito público, “correspondendo a 

um maior poder de intervenção, definindo-se legalmente como a única entidade 

representativa da classe profissional”132. Consequentemente, em 1998, é 

homologada a Ordem dos Arquitectos, reguladora da prática profissional, 

representante de todos os profissionais de arquitectura e retrato do crescente 

interesse e consciencialização da importância do papel do arquitecto na nova 

realidade.  

 

                                                             
126Jornal Arquitectos – Jornal da Associação dos Arquitectos Portugueses – Secção 

Regional do Sul. Direcção: António Mattos Gomes n.º 1 à n.º 12 
127 O estatuto da Ordem do Arquitectos foi divulgado em 1998 após referendo dos antigos 

membros da Associação dos Arquitectos Portugueses, pelo que no seu início era uma 
publicação da AAP, juntamente com a revista Arquitectos: publicação da associação dor 
arquitectos potugueses (1988-2000). Inicialmente pertencente à secção Regional Sul, em 
1987, foi declarada a mudança de titularidade para o Conselho Directivo Nacional.   
128 António Mattos GOMES – “Editorial”. Jornal Arquitectos Ano 1, n.º 1, 1981, p. 6. 
 

129 Architécti. Direcção: Luís Trigueiros e Raul de Carvalho. 
130 Arq./a – Arquitectura e Arte Contemporâneas. Direcção: Luís Santiago Baptista. 
131 Arquitectura Ibérica. Responsável Editorial: Joana Pimenta. 
132 Vasco MASSAPINA – O Risco do Arquitecto: Interesse Público e Autonomia da 

Profissão. Lisboa: ARQCOOP – Cooperativa para a Inserção Profissional em 
Arquitectura, 2007, p. 35. 

Figura 14 | Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004 
(210x295mm). 

 

Figura 798 – Expresso, 
n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
.Figura 799 - 
Arquitectura Ibérica, 
n.º1, 2004. 

 

Figura 800 – Expresso, 
n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
. 

 

Figura 801 – Expresso, 
n.º1, 06.01.1973.Figura 
802 – Expresso, n.º1, 

Figura 13 | Arq./a, n.º1,  
2000 (230x300mm). 

 

Figura 720 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 
721 - Arq./a, n.º1,  2000. 

 

Figura 722 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004. 

 

Figura 723 – Expresso, 
n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
.Figura 724 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 
725 - Arq./a, n.º1,  2000. 

 

Figura 726 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 
727 - Arq./a, n.º1,  2000. 

 

Figura 728 | Arquitectura 

Ibérica, n.º1, 2004. 

 

Figura 729 – Expresso, 
n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
.Figura 730 - Arquitectura 

Figura 12 | Architécti, n.º 
1, 1989 (245x340mm). 

 

Figura 642 - Arq./a, n.º1,  
2000.Figura 643 - 
Architécti, n.º 1, 1989. 

 

Figura 644 - Arq./a, n.º1,  
2000. 

 

Figura 645 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 
646 - Arq./a, n.º1,  
2000.Figura 647 - 
Architécti, n.º 1, 1989. 

 

Figura 648 - Arq./a, n.º1,  
2000.Figura 649 - 
Architécti, n.º 1, 1989. 

 

Figura 650 | Arq./a, n.º1,  
2000. 

 

Figura 651 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 
652 - Arq./a, n.º1,  2000. 

 

Figura 653 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004. 

 

Figura 654 – Expresso, 
n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
.Figura 655 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 
656 - Arq./a, n.º1,  2000. 

 

Figura 657 - Arquitectura 
Ibérica, n.º1, 2004.Figura 



39 

 

2.4 | Imprensa generalista em arquitectura: Expresso e Público 

 

Para começar a análise do jornal Expresso há que justificar tal escolha sobre 

qualquer outro jornal diário ou semanário em actividade na segunda metade do 

século XX. Em primeiro lugar, perante uma sociedade de restrições e 

conservadora, a publicação teve um grande impacto social ao procurar contrariar 

esta realidade, anunciando as mudanças que rapidamente se aproximavam. O 

seu principal objectivo era representar os tempos de liberdade e de democracia 

ao construir e desconstruir a realidade.  

Outro motivo que levou à sua escolha foi por ser o órgão informativo que 

consolidou a transmissão generalista, garantido e promovendo a importância do 

campo das artes e da cultura. Ao contrário dos jornais generalistas seus 

contemporâneos, cujas referências à arquitectura eram raras, o Expresso 

destacava-se não só pela sua vertente política, mas também pela sua aposta 

num suplemento de artes e cultura; foi o meio generalista que proporcionou o 

assunto arquitectura como discutível pela pessoa dita comum, ou pelo menos 

notável, e a tornou uma prática cultural. Apresentava uma nova forma de ver 

todas as áreas de expressão cultural e relatar acontecimentos do mundo das 

artes, introduzindo nas suas colunas autores que estavam directamente 

relacionados com o campo.  

Para além disto, tinha um direcionamento global, no que diz respeito à grande 

variedade de conteúdos, sendo a sua leitura transversal e equilibrada. No 

entanto, o seu círculo de leitores abrangia as classes sociais com um nível 

económico e cultural mais elevado, criando uma dicotomia pois, por um lado, 

limitava o seu impacto generalista, mas por outro, não o impediu de ser um 

semanário de referência com a maior tiragem de então. 

O semanário Expresso surgiu num período charneira da vida política, social, 

económica e cultural de Portugal. O novo projecto de jornalismo, no que diz 

respeito à maneira de se expressar, apresentar e promover a reflexão de ideias, 

de Francisco Pinto Balsemão, fundador e ex-director do semanário, surge à 

venda nas bancas em 1973 com o intuito de dar a conhecer a realidade que o 

país passava. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa133, o Expresso representava 

“o valor da democracia, o valor do desenvolvimento económico e social, o valor, 

que na altura foi o da descolonização no início, mas que é hoje de uma visão 

universal das coisas e das pessoas”134. Era, na verdade, não um projecto de 

                                                             
133 Director do semanário Expresso entre 1980 e 1981. 
134 Marcelo Rebelo de SOUSA, citado em Reinaldo SERRANO - Expresso 40 anos: 

Portugal era um país cor de cinza. http://expresso.sapo.pt/ . 

Figura 15 |  Expresso, n.º1, 
06.01.1973. 

 

Figura 868 – Público, n.º1, 
11.11.2000, suplemento Mil-
Folhas (primeira 
edição).Figura 869 – 
Expresso, n.º1, 06.01.1973. 

 

Figura 870 – Público, n.º1, 
11.11.2000, suplemento Mil-

http://expresso.sapo.pt/
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contrapoder, mas antes um representante do lado liberal da ditadura na imprensa 

portuguesa135, estando, apesar de tudo e como os outros jornais, dependente e 

limitado pelo exame prévio.  

Este jornal foi inovador e distinguiu-se de todos os seus contemporâneos em 

Portugal, não só, como refere Ricardo Costa na entrevista para o documentário 

de Reinaldo Serrano, “por nascer como um jornal independente”136, mas por 

romper os modelos pré-estabelecidos da altura com um jornalismo 

contemporâneo. 

O seu formato, conteúdo e pressupostos eram inspirados nos modelos 

internacionais, nomeadamente nos “jornais ingleses de domingo de qualidade, 

como o The Sunday Times e The Observer”137. Outra inovação apresentada era 

a sua divisão em dois cadernos. Um principal cujas notícias eram sobretudo de 

política, nacional e internacional, e de sociedade; um segundo, a Revista, um 

caderno cultural e de artes, um dos produtos mais distintos do Expresso.  

Em relação ao seu aspecto físico, este também era inovador, fugindo aos 

padrões e regras normais. As inovações no grafismo como também imagens a 

romper a primeira página são novidades apresentadas no jornal que o 

destacavam e diferenciavam dos restantes.  

Como já foi referido, o Expresso tinha ligações não só a uma marca política forte 

mas também a uma reflexão da importância cultural. Anteriormente ao final do 

regime, as páginas culturais das publicações generalistas dedicavam-se 

principalmente, mesmo que a importância dada à cultura não fosse tão grande 

como os restantes assuntos da sociedade, às áreas do teatro, literatura, música 

e cinema. No suplemento cultural do Expresso, para além de se tratarem estes 

mesmos campos, o tema arquitectura aparecia cada vez com mais frequência e 

relevância. 

O crescimento da importância do assunto arquitectura e do discurso 

arquitectónico nos meios generalistas teve como grandes propulsores os críticos 

conceituados provenientes do campo arquitectónico, garantindo, através de 

artigos de opinião, uma dinâmica e fiabilidade às abordagens e produções 

arquitectónicas nos meios generalistas. Arquitectos como Manuel Graça Dias, 

Pedro Brandão, José Manuel Fernandes, João Vieira Caldas, Nuno Portas e 

                                                             
135 É importante referir que Francisco Pinto Balsemão fez parte da Ala Liberal, grupo de 

deputados da Assembleia Nacional durante a primavera Marcelista, que procuravam 
romper com algumas imposições do regime e levar o país para uma maior abertura 
política e, derradeiramente, a uma sociedade democrática. 
136 Ricardo COSTA, citado em Reinaldo SERRANO – op.cit. 
137 José Pedro CASTANHEIRA – A História de 2080 semanas. http://expresso.sapo.pt/ . 

http://expresso.sapo.pt/
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Pedro Vieira de Almeida138, foram críticos de arquitectura e urbanismo e da sua 

produção, de personagens e eventos do mundo arquitectónico no semanário 

Expresso, que, segundo Pedro Gadanho, “realizavam uma verdadeira pesquisa 

da diversidade de possibilidades da expressão arquitectónica da época”139. 

No entanto, as críticas ou comentários à arquitectura não eram feitos 

exclusivamente por arquitectos. Profissionais de temas relacionados ou 

jornalistas variados também entravam como autores de alguns destes artigos. 

Temos o exemplo do escritor, historiador e crítico de arquitectura, Paulo Varela 

Gomes e do professor, crítico e historiador de arte, Rui Mário Gonçalves. 

No primeiro número da publicação Revista destaca-se a coluna de artes do 

último autor referido, na qual crítica o estado da cultura, face ao isolamento e às 

imposições do regime, e a sua carência na vida da população portuguesa:  

“Nunca será demais lembrar as carências características do ambiente português 

que aceita mal qualquer inovação. É verificável a falta de preparação do público 

em geral, a falta de um verdadeiro museu de arte moderna, deficiências no 

ensino, a falta de relações criativas entre os que se dedicam às artes visuais e 

os que se exprimem noutras modalidades, o fosso entre as gerações, etc. O 

companheirismo raramente está surgindo devido a pesquisas e afins. Faltam 

livros ou álbuns sobre os artistas de hoje. Foi somente alguns anos após a última 

guerra mundial que passou a haver nos jornais actividade critica continuada; e 

somente há dois anos existe uma revista especializada, a «Colóquio-artes», que 

felizmente é notabilizável a um nível internacional.” [Gonçalves, 1973]140 

O aparecimento da arquitectura, e assuntos relacionados, nas páginas das 

publicações generalistas era raro e escasso, prendendo-se principalmente em 

temas sobre as vantagens e os benefícios dos novos equipamentos para a 

economia e turismo de Portugal ou com as questões da habitação e alojamento.  

No entanto, foi no semanário em questão que a arquitectura se “expôs” 

publicamente, afastando-se “do campo meramente artístico ou, por oposição, do 

campo unicamente técnico”141, ganhando uma visibilidade e estatuto de tema de 

debate do dia-a-dia. No final dos anos 70 e nos anos 80, ampliou-se a visibilidade 

do assunto arquitectura em artigos de opinião e de crítica, tornando-o uma fonte 

                                                             
138 Críticos especializados como Nuno Portas e Pedro Vieira de Almeida, anteriormente 

ao Expresso, também escreviam para outros jornais. No entanto, a sua presença era 
esporádica sem levantar uma intensa relevância da arquitectura na sociedade. 
139 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 
cultural do campo arquitectónico, p. 460. 
140 Rui Mário GONÇALVES– “Problemas dos artistas jovens”. Expresso, 06.01.1973, 

suplemento Revista, p. 22. 
141 Sofia Borges Simões dos REIS – op.cit., p. 95. 
 

Figura 16 | Expresso, n.º1, 
06.01.1973, suplemento 
Revista - primeira edição. 
. 

 

Figura 930 – Expresso, n.º1, 
06.01.1973.Figura 931 – 
Expresso, n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 

. 

 

Figura 932 – Expresso, n.º1, 
06.01.1973. 

 

Figura 933 – Público, n.º1, 
11.11.2000, suplemento Mil-
Folhas (primeira 
edição).Figura 934 – 
Expresso, n.º1, 
06.01.1973.Figura 935 – 
Expresso, n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
. 

 

Figura 936 – Expresso, n.º1, 
06.01.1973.Figura 937 – 
Expresso, n.º1, 06.01.1973, 
suplemento Revista 
(primeira edição). 
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regular e fidedigna de apresentação da disciplina à sociedade, simultaneamente 

às outras áreas de cultura. Com esta evolução os principais temas abordados 

eram o património, a habitação e as polémicas em que estava envolvida. 

Augusto Brandão foi um crítico corrente das escolhas e questões habitacionais 

no nosso país, criticando em diversos artigos as estratégias utilizadas para 

resolver os problemas associados aos “bairros de lata”, tanto a nível construtivo 

e de conforto, como a integração do plano urbano na sociedade. O autor 

afirmava que se estava perante uma acção descontrolada e que “se tem 

descurado a toda a acção possível a médio ou mesmo a curto prazo, substituindo 

esta renúncia pela acção de emergência”142. 

Os temas de património estavam relacionados com a falta de consenso entre as 

leis promulgadas e as “promessas” do Estado perante a conservação e 

preservação de “monumentos, conjuntos ou sítios de interesse histórico, 

arqueológico, artístico, científico ou social” e as acções efectivamente 

tomadas143. Para além disto, prendia-se de igual modo às críticas de 

adequabilidade, ou não, de concordância, ou não, das medidas tomadas. 

O caso da Casa dos Bicos (1523 – construção; 1983 – reconstrução), em Lisboa, 

é o exemplo de uma polémica mediática de arquitectura, havendo críticas 

favoráveis e não favoráveis. Manuel Graça Dias apresenta a obra e a exposição 

como um “programa de imponderáveis resultados ao nível dos espectadores, 

construído com a inteligência necessária para gerar inúmeros subsistemas 

estéticos”144 e como uma “inédita forma de reconstituição do património 

histórico”145. 

Por outro lado, José Luís Porfírio, contrapondo-se a Manuel Graça Dias, critica 

a Casa dos Bicos como um duplo disparate, “quanto à reconstrução do edifício 

em primeiro lugar e quanto à montagem da exposição em segundo”146.  

Associado ao aparecimento da arquitectura e do profissional da arquitectura na 

esfera mediática, surgem as primeiras reflexões sobre a sua imagem na 

sociedade e como este é realmente entendido. Pedro Brandão faz esta mesma 

reflexão criticando a má interpretação do papel do arquitecto e a insignificância 

                                                             
142 Augusto BRANDÃO – “Construção habitacional em Lisboa: factos actuais”. Expresso, 

15.11.1975, p. 13. 
143 Regina LOURO – “Em Portugal, entre ruínas”. Expresso, 07.09.1985, suplemento 

Revista, p. 29. 
144 Manuel Graça DIAS – “Casa dos Bicos: o diamante”. Expresso, 07.05.1983, 

suplemento Revista, p. 26. 
145 Idem, ibidem. 
146 José Luís PORFÍRIO – “Casa dos Bicos: um duplo disparate”. Expresso, 18.06.1983, 

suplemento Revista, p. 29. 
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dada à profissão pela sociedade, face ao exemplo dos médicos, dos advogados 

ou dos engenheiros. Brandão crítica ainda a “imagem anedótica” que os media 

transmitem da profissão, enquanto “os problemas da arquitectura esses, 

permanecem por discutir”147. 

A ascensão do reconhecimento da arquitectura através de referências a 

exposições, eventos ou entrega de prémios continua, notando-se, no entanto, o 

crescimento de entrevistas aos próprios arquitectos ou notícias relacionadas 

com polémicas em que estivessem envolvidos.  

Uma série de eventos levou ao auge de mediatização da arquitectura na esfera 

da comunicação social. Foram os diversos casos polémicos dos anos 80 que 

marcaram a arquitectura como um assunto e lhe garantiram tamanha 

visibilidade. Primeiramente, com Tomás Taveira e a sua arquitectura 

controversa, nomeadamente com a mediatização polémica do Complexo das 

Amoreiras e, consequentemente, o inicio da ascensão do arquitecto como figura 

mediática.  

Siza Vieira, arquitecto que prolongará nas páginas dos meios generalistas, 

beneficiou desta exposição. O arquitecto portuense já tinha atingido o 

reconhecimento internacional e, igualmente, o reconhecimento e prestígio da 

sua obra na imprensa especializada e nos meios profissionais nacionais, mas foi 

com o estabelecimento da arquitectura como assunto de interesse jornalístico, 

espoletado pelas Amoreiras, que possibilitou a, cada vez maior, visibilidade de 

Siza Vieira nos média generalistas. Esta visibilidade ficou notabilizada com a 

polémica do processo de escolha do arquitecto148 e da solução adoptada149 para 

a reconstrução do Chiado após o incêndio de 1988, acontecimento merecedor 

de atenção mediática por si só.  

Confirma-se, assim, a proximidade da arquitectura com os meios generalistas, 

mas igualmente a distância. Proximidade, pois, tornou-se um assunto regular de 

publicação, com comentários e críticas tanto de especialistas como de jornalistas 

alheios à disciplina; distância porque faltava tomar o passo seguinte de abordar 

os temas num âmbito ainda mais especializado e de debater ainda mais a 

arquitectura. João Vieira Caldas e Paulo Varela Gomes reconhecem no seu 

artigo, “Uma década de transição?”150, que sim, “a arquitectura e o urbanismo 

                                                             
147 Pedro BRANDÃO – “Arquitecto da têvê”. Expresso, 18.06.1983, suplemento Revista, 

p. 30. 
148 Vicente Jorge SILVA – “Siza não se demite: Mas há divergências com Câmara e 

Associação”. Expresso, 24.09.1988, p. 1. 
149 João Vieira CALDAS, José JÚDICE – “Siza Vieira ao Expresso: «Ninguém tenha 

ilusões: o Chiado não vai voltar a ser o que era»”. Expresso, 10.09.1988, p. 7. 
150 João Vieira CALDAS, Paulo Varela GOMES – “Uma década de transição?”. Expresso, 

30.12.1989, suplemento Revista, p. 54.  
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tornaram-se finalmente questões públicas e debatidas em público”, porém 

questionam-se se se passou “mais alguma coisa de decisivo nestes últimos dez 

anos?”. A pergunta dos autores leva à sua análise dos acontecimentos da última 

década afirmando que houve um aumento de encomendas particulares, que a 

arquitectura portuguesa se internacionalizou, que os arquitectos têm acesso a 

mais informação e que se estabilizou o nome e a obra de Siza Vieira “como 

representante maior de uma «tendência» internacional”, considerando, no 

entanto, todo este fenómeno “pouco” ou “quase nada” para o conhecimento e 

“impacto simbólico”151 da arquitectura ao nível do grande público. 

Desde a sua fundação que o Expresso provocou não só uma profunda 

transformação na imprensa portuguesa, devido à sua capacidade de mudar 

pensamentos, permitir a criação da opinião de cada leitor e de levantar debates 

públicos críticos, marcando um novo jornalismo associado à liberdade e à 

independência, mas mudou também a maneira do público ver a arquitectura e a 

cultura em geral, atingindo uma visibilidade apenas conseguida pelos meios de 

comunicação social generalistas. 

Passados 45 anos e com os seus pontos fortes e a adição de novos traços, sem 

nunca prescindir dos seus conceitos e valores de liberdade, imparcialidade e 

pluralidade152 com que foi fundado, evoluiu adaptando-se às novas realidades e 

interesses dos leitores. Hoje em dia, o Expresso continua a ter o mesmo espírito 

liberal que tinha aquando da sua criação, ainda que em tempos de ditadura, pelo 

que o seu papel transformador numa sociedade que se democratizou e cresceu 

à esquerda, tornou-se pouco significativo. 

Já a sua função de principal meio generalista divulgador da arquitectura foi 

perdendo o seu caracter forte e definido passando em parte a sua herança para 

o jornal diário Público. No princípio dos anos 90, simultaneamente com a 

ascensão do arquitecto como uma figura pública, o Expresso reduz a sua 

abordagem sobre a arquitectura, substituindo-a por artigos esporádicos, em 

nada relacionados com os valores que se afirmavam no campo arquitectónico 

português153. 

                                                             
151 Idem, p. 55. 
152 Reinaldo SERRANO - Expresso 40 anos: Portugal era um país cor de cinza. 

http://expresso.sapo.pt/ 
153 Começou-se a publicar artigos, como já referido no texto principal, não com uma visão 

objectiva, conspícua e verdadeira da arquitectura, mas antes inserindo-a num contexto 
de escândalos, polémicas sociais, políticas e financeiras e a entregar a sua escrita a 
jornalistas que, pela natureza da profissão, vem com os inevitáveis filtros e com a 
finalidade da mediatização. Temos o exemplo da Expo ’98, muito falada durante o mês 
de Maio, mês da sua inauguração, pela que foi a sua abertura, com pavilhões fechados, 
falta de água, má organização do evento e dos horários dos pavilhões, longas esperas, a 
pouca afluência, entre outros. António HENRIQUES – “Primeiros mergulhos”. Expresso, 
23.05.1998, pp. 10-11. 

Figura 17 | Público, n.º1, ano 
1, 05.03.1990 (400x560mm). 

 

Figura 1008 - Arquitectura: 
revista de arte e construção, 
n.º 1, 2ª série, 1946.Figura 
1009 – Público, n.º1, ano 1, 
05.03.1990. 

 

Figura 1010 - Arquitectura: 
revista de arte e construção, 
n.º 1, 2ª série, 1946. 

 

Figura 1011 - Arquitectura: 
revista mensal, n.º1, 1ª série, 
1927.Figura 1012 - 
Arquitectura: revista de arte e 

http://expresso.sapo.pt/
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O Público154 assume, deste modo, o papel que o Expresso representou nos anos 

70 e 80 no que diz respeito à relação da arquitectura com a imprensa generalista 

portuguesa. Este jornal veio preencher um nicho dos meios especializados, 

como passou a ser o maior projector social da arquitectura, com abordagens 

completas e diversificadas. 

Ao contrário do Expresso, era um jornal diário; porém, as notícias de 

arquitectura, inicialmente, também eram irregulares e apresentadas em secções 

como Local Lisboa ou Local Porto. A exposição diária da disciplina, 

especialmente em contextos locais, permitiu a aproximação da arquitectura 

como um assunto do dia-a-dia, associando-a ao quotidiano. 

De facto, nos primeiros anos da publicação, as notícias relativas à arquitectura 

eram, principalmente, na secção Local ou Cultura, com destaque para o 

património155 e para projectos de arquitectura e de urbanismo em Lisboa. O 

plano de recuperação do Chiado e a escolha de Siza Vieira como arquitecto 

eleito para tal projecto, sustenta a afirmação anterior. Na sequência do incêndio 

do Chiado, artigos sobre as escolhas feitas, não só ao programa e as 

consequências que a obra traria para Lisboa, mas também no que diz respeito à 

escolha do arquitecto, eram diários, e ainda tiveram uma grande projecção ao 

longo dos anos do jornal.  

Siza Vieira era referência frequente no Público, muito devido à popularização 

das suas obras, quer a nível nacional quer internacional, e à discussão à volta 

das consequências (vantajosas ou não) que trariam para a sociedade 

portuguesa de então. Na entrevista de Mário Santos a Siza Vieira156, em 1990, 

conversam sobre os seus diferentes projectos correntes e das suas obras 

singulares, nomeadamente, os seus projectos na Praça de Espanha, na Av. da 

Ponte no Porto, o plano de recuperação do Chiado, o projecto do futuro Museu 

Nacional de Arte Moderna no Porto, e de três projectos de habitação social 

(Malagueira, Évora; Blocos de Habitação Social no Bairro Schilderswilk West, 

Haia; “Bonjour Tristesse”, em Berlim). 

Mais, como já foi brevemente referido, a introdução de críticos residentes e a 

transferência dos críticos especializados e não especializados do Expresso para 

o Público, também contribuiu não só para a crescente atenção dada à disciplina 

no diário, como para a criação de um espaço regular dedicado à produção ou à 

                                                             
154 Fundado em 1990, o primeiro director foi Vicente Jorge Silva. 
155 Mário SANTOS – “Intervir sem tocar: recuperação de Santa Clara-a-Velha”. O Público, 

26.03.1990, p. 22. 
156 Mário SANTOS – “Siza Vieira: «As palavras dos arquitectos são as obras»”. Público, 

28.03.1990, p. 22. 
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cultura arquitectónica. Vicente Jorge Silva e José Manuel Fernandes157 foram 

alguns dos jornalistas que se transferiram para o diário. Como directores do novo 

jornal possibilitaram a presença e o conhecimento dos problemas actuais do 

campo especializado da arquitectura, temas como o da cidade e o papel 

importante que a arquitectura e os arquitectos têm a desempenhar.  

Também as críticas de tom específico à “contemporaneidade arquitectónica”158 

de Paulo Varela Gomes passaram a pertencer às páginas culturais da publicação 

e, como nos seus textos no Expresso, o autor procurava relacionar-se e 

aproximar-se de um caracter especializado, no qual os profissionais pudessem 

suportar-se e reflectir a sua profissão. 

No seu artigo “Uma arquitectura de vanguarda”159, em 1990, expõe a sua crítica 

e opinião a um acontecimento internacional da arquitectura Portuguesa; sobre a 

exposição de Siza Vieira no Centro Pompidou em Paris, o historiador comenta 

que é “um acontecimento que não deve ser subestimado” pois não é apenas 

mais uma exposição de arquitectura portuguesa em ambiente internacional, mas 

também “um local de grande prestígio mediático e popular” permitindo a 

visibilidade, por milhares de pessoas leigas, da arquitectura portuguesa e do 

papel de Álvaro Siza Vieira no panorama mundial da arquitectura. Era um passo 

importante para o conhecimento fora de fronteiras da arquitectura portuguesa. 

Isabel Salema, jornalista do Público do campo cultural e social arquitectónico, 

entrevista arquitectos e reporta não só acontecimentos culturais do mundo da 

arquitectura160 mas também notícias sobre a realidade internacional161 , como é 

o exemplo da entrega do Prémio Secil de 2000 a Siza Vieira pelo seu projecto 

da Faculdade de Ciências de Informação em Santiago de Compostela162. 

No decorrer dos anos 90, a arquitectura já era assunto regular, gradualmente 

fixando-se nas páginas da publicação, muito graças ao esforço de jornalistas 

como Isabel Braga163, Sérgio Andrade164, Mário Santos, entre outros. À 

                                                             
157 Vicente Jorge Silva foi director de O Público entre 1990 e 1993. José Manuel 

Fernandes foi director entre 1998 e 2009. 
158 Pedro GADANHO - Arquitectura em Público: 15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um jornal português, p. 41. 
159 Paulo Varela GOMES – “Uma arquitectura de vanguarda”. Público, 02.05.1990, p. 23. 
160 Isabel SALEMA – “A consagração parisiense: três arquitectos da Escola do Porto 

expõem no Centro Pompidou”. Público, 14.03.1990, p. 23. 
161 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquitectónico, p. 318. 
162 Isabel SALEMA – “O segundo Prémio Secil de Siza”. Público, 18.11.2000, p. 32. 
163 Isabel BRAGA – “Siza sem comissário”. Público, 16.03.1990, p. 24. 
164 Sérgio C. ANDRADE – “A nova era do Coliseu”. Público, suplemento Local 

Porto,07.05.1990, p. 42. 

Figura 18 | Público, n.º1, 
11.11.2000, suplemento Mil-
Folhas - primeira edição . 
(400x560mm). 

 

 

 

Figura 1070 | Público, n.º1, 

ano 1, 05.03.1990. 

 

Figura 1071 - Arquitectura: 
revista de arte e construção, 
n.º 1, 2ª série, 1946.Figura 
1072 – Público, n.º1, ano 1, 

05.03.1990. 

 

Figura 1073 - Arquitectura: 
revista de arte e construção, 
n.º 1, 2ª série, 1946. 
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semelhança ao Expresso, tinha um suplemento de cultura, o Mil folhas165, “o 

primeiro – e único – jornal diário português que criou (…) um espaço próprio para 

a crítica de arquitectura no âmbito do seu suplemento artístico-literário”166. Foi 

com a publicação deste suplemento, em conjunto com momentos charneira na 

arquitectura portuguesa, como a expo 98, que no final dos anos 90 os meios 

generalistas vão de encontro com os objectivos e os valores do campo 

arquitectónico. 

Os autores que participavam na coluna de arquitectura eram diversificados, 

como o jornalista Adelino Gomes ou os arquitectos Ana Vaz Milheiro167 e Pedro 

Barreto168. Na primeira edição do suplemento, a 11 de Novembro de 2000, o 

artigo sobre a arquitectura de Tadao Ando169, com direito a chamada de capa, 

tem entrevista de Adelino Gomes ao arquitecto a respeito das suas escolhas e 

objectivos no projecto da fábrica da Benetton e ainda a um comentário do 

arquitecto Alcino Soutinho sobre a volumetria, a organização dos espaços e a 

vida concedida aos mesmos e aos materiais e elementos naturais utilizados. 

Os primeiros artigos deste suplemento ditam a direcção a tomar, o intuito da 

criação de um lugar reservado para a divulgação especializada da arquitectura 

num meio generalista. Os conteúdos eram focados, em cada semana, nos 

projectos e nos trabalhos de diferentes arquitectos nacionais e internacionais, 

com ou mais visibilidade em Portugal. No entanto, os temas ao longo dos anos 

foram diversificados e abrangiam todo o espectro do campo da arquitectura. 

2.5 | Imprensa especializada em arquitectura: Arquitectura e Jornal 

Arquitectos 

  

A revista Arquitectura foi um dos principais meios divulgadores do campo 

arquitectónico por acompanhar o desenvolvimento da história de Portugal do 

século XX, reflectindo-a nas suas páginas, e por ter tido um papel fundamental 

na divulgação das principais correntes de debate internacional e das obras 

relevantes da arquitectura portuguesa. Durante certos períodos foi mesmo a 

principal fonte de informação especializada em arquitectura. 

                                                             
165 Suplemento que surge no final de 2000 em substituição dos suplementos Sons e 

Leituras e é publicado uma vez por semana até ao ano de 2007. Filipa Melo foi a jornalista 
responsável pela estrutura inicial do suplemento.  
166 Pedro GADANHO - Arquitectura em Público:15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um jornal português, p. 42. 
167 Ana Vaz MILHEIRO – “Festejar a vida pela arquitectura”. Público, 25.11.2000, 

suplemento Mil-Folhas, pp. 30-31. 
168 Pedro BARRETO – “Caixa branca sobre prado verde”. Público, 23.12.2000, 

suplemento Mil-Folhas, p. 23. 
169 Adelino GOMES – “Tadao Ando”. Público, 11.11.2000, suplemento Mil-Folhas, p. 19. 
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O seu conteúdo corresponde, portanto, a uma cronologia da evolução da 

imprensa especializada em arquitectura e da evolução das temáticas 

arquitectónicas mais importantes e significativas para a arquitectura do País, 

abordando e trazendo também para a nossa realidade as de nível internacional. 

A sua evolução e preocupações podem estudar-se simplesmente pela leitura dos 

editoriais das diferentes séries. No entanto, no presente trabalho pretende-se 

fazer uma análise dos conteúdos publicados e da estrutura da publicação de 

forma a perceber melhor a relação entre os assuntos dos artigos e a realidade 

vivida, assim como o porquê do protagonismo da revista Arquitectura. 

A publicação de Arquitectura durou cerca de 60 anos, desenvolvendo e 

melhorando os seus números, dimensões, grafismo, o tipo de papel e os temas 

relacionados com a arquitectura, com interrupções frequentes entre as suas 

cinco séries. É, neste caso, importante rever a evolução das diferentes séries ao 

longo da vida de Arquitectura e como os assuntos arquitectónicos abordados 

foram influenciados pelas diferentes direcções, períodos históricos e contextos 

sociopolíticos de Portugal.  

A I série, Arquitectura: revista mensal (1927-1945), surge na perspectiva de 

preencher uma lacuna na esfera especializada da arquitectura por falta de “uma 

revista de índole artística e técnica, de estudo e de concisão”170. Francisco 

Costa, director da revista entre 1927 e 1935, fez parte do pequeno grupo de 

editores e directores que fundaram a revista com três funções principais que se 

podem ler no artigo do primeiro número de Arquitectura171. A reprodução e 

documentação das obras nacionais de diferentes autores, a apresentação das 

“maravilhas espalhadas pelo mundo” e os “regulamentos, as leis e as posturas 

(…) sobre construção civil”, sempre acompanhados por um texto teórico, 

justificativo e explicativo, são os três pressupostos que o proprietário da revista, 

o Grupo Editor de «Arquitectura», tomou como iniciativa.  

Ao analisar a estrutura das revistas da primeira série nota-se, de facto, a 

confirmação das funções acima descritas. Em cada número apresentam-se 

artigos sobre projectos de arquitectura nacional e internacional, quer sejam 

coevos ou não, publicações de génese mais técnica, como detalhes construtivos, 

e artigos de teoria de arquitectura. No entanto, os conteúdos principais 

apresentados em todos os números são projectos de habitação, que 

                                                             
170  O grupo editor de ARQUITECTURA – “Surge «Arquitectura»”. Arquitectura, n.º 1 – 1ª 

série, 1937, p. 16. 
171 “Arquivar as realizações dos nossos técnicos ao mesmo tempo que arquiva os 

monumentos que atestam a história da humanidade e torna-se o Vademecum do 
arquitecto, do engenheiro, do desenhador e do construtor, eis a obra, o fim que 
Arquitectura tem em vista.”. Idem, ibidem. 

Figura 19 | Arquitectura: 
revista mensal, n.º1, 1ª 
série, 1927 (180x242mm). 

 

Figura 1116 - Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 19, 2ª série, 1948.Figura 
1117 - Arquitectura: revista 
mensal, n.º1, 1ª série, 1927. 

 

Figura 1118 - Arquitectura: 
revista de arte e 
construção,  n.º 19, 2ª série, 
1948. 

 

Figura 1119 - Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 14, 2ª série, 1947.Figura 
1120 - Arquitectura: revista 
de arte e construção,  n.º 19, 
2ª série, 1948.Figura 1121 - 
Arquitectura: revista mensal, 
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representavam um assunto de grande importância no contexto social e 

arquitectónico do país na altura.  

Também na segunda série, Arquitectura: revista de arte e construção (1946 -

1957), no artigo de Francisco Pereira da Costa172, o editor e director da revista 

promete seguir o mesmo programa e finalidades anunciadas em 1927, 

incumbindo Arquitectura de voltar “a ser a publicação preciosa das actividades 

artísticas e construtoras de Portugal”173.  

De facto, nos primeiros anos da segunda série de Arquitectura verifica-se a 

mesma estrutura da revista: de início, incluindo um editorial normalmente com 

um tema corrente no debate da arquitectura, como é o caso do editorial do n.º7, 

de Agosto de 1946, no qual Francisco Pereira da Costa analisa como se 

desenvolve “vigorosamente, prática e cientificamente a nova concepção, mixto 

de ciência e arte, que é o Urbanismo”174 nas cidades afectadas pela II Guerra 

Mundial. 

A habitação continuava a ser o assunto abordado na maioria dos números de 

Arquitectura. Dava-se principal atenção à habitação portuguesa, social ou de 

rendimento, sendo o artigo sempre acompanhado com fotografias 

representativas do projecto, um texto descritivo e justificativo e ainda desenhos 

de pormenores técnicos. Apresentar artigos sobre a arquitectura estrangeira, 

quer recente ou da História da Humanidade, também era corrente.  

Conteúdos de construção civil e de arte, artes decorativas e história de arte eram, 

igualmente, apresentados em todos os números de Arquitectura como o 

“Vademecum do arquitecto, do engenheiro, do desenhador e do construtor”175. 

A publicação era sempre rematada por um dicionário técnico de arquitectura e 

construção civil, secção adicionada por Francisco Pereira da Costa já na primeira 

série.  

No n.º14, em 1947, notava-se a primeira mudança no grafismo e do conteúdo 

apresentado. Após uma interrupção, a revista Arquitectura retornou com 

fotografias e desenhos “mais e melhores (…) mais explícitos”, com um grafismo 

melhorado e com o intuito de “ventilar problemas técnicos de grande interesse e 

actualidade” e “dar maior expansão à publicidade na revista“176.  

                                                             
172 Francisco Pereira da Costa foi proprietário e editor de Arquitectura desde a 1ª série, 

substituindo Francisco Costa no cargo de director em 1935. 
173 Francisco Pereira da COSTA – “Ressurge «Arquitectura»”. Arquitectura, n.º 1 – 2ª 

série, 1946, p. 1. 
174 Francisco Pereira da COSTA – “Urbanismo”. Arquitectura, n. º7 – 2ª série, 1946, p. 

145. 
175 Francisco Pereira da COSTA – “Ressurge «Arquitectura»”, p. 1. 
176 “Editorial”. Arquitectura, n.º 14 – 2ª série, 1947, p. 4. 

Figura 20 | Arquitectura: 
revista de arte e construção, 
n.º 1, 2ª série, 1946 

(187x250mm). 

 

Figura 1194 - Arquitectura: 
revista mensal, n.º1, 1ª 
série, 1927.Figura 1195 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção, n.º 1, 2ª série, 
1946. 

 

Figura 1196 - Arquitectura: 
revista mensal, n.º1, 1ª 

série, 1927. 

 

Figura 1197 - Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 19, 2ª série, 1948.Figura 
1198 - Arquitectura: revista 
mensal, n.º1, 1ª série, 
1927.Figura 1199 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção, n.º 1, 2ª série, 

1946. 

 

Figura 1200 - Arquitectura: 
revista mensal, n.º1, 1ª 
série, 1927.Figura 1201 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção, n.º 1, 2ª série, 
1946. 

 

Figura 1202 | Arquitectura: 
revista mensal, n.º1, 1ª 
série, 1927. 

 

Figura 1203 - Arquitectura: 
revista de arte e construção,  

Figura 21 | Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 14, 2ª série, 1947 

(182x240mm). 

 

Figura 1272 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º 2, 4ª série, 
1953.Figura 1273 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção,  n.º 14, 2ª 
série, 1947. 

 

Figura 1274 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º 2, 4ª série, 
1953. 
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Neste mesmo ano, a revista Arquitectura publica, sob a autoria de Keil do 

Amaral, figura determinante para a consolidação da consciência moderna em 

Portugal, um conjunto de artigos177 a “denunciar e a enunciar doenças”178 da 

arquitectura portuguesa. O autor procurava reflectir sobre a prática e a disciplina 

da arquitectura de então, caracterizando-a como “uma coisa sem coerência, sem 

vida, sem ideal, sem fogo, aquele fogo sagrado que as grandes épocas e os 

grandes movimentos insuflam nos seus artistas e estes transmitem às suas 

obras”179; um indício do pensamento arquitectónico que já se manifestava em 

Portugal e já se reflectia nos conteúdos e aparência da revista. 

Em 1948, numa Europa de pós-Guerra em que os ideais do Movimento Moderno 

começam a assentar e a manifestar-se em Portugal, o ICAT180, organização 

agrupada em torno de Keil do Amaral, procura “dar cabo do chamado «português 

suave»”181, uma arquitectura de índole nacionalista característica da ditadura de 

Salazar.  

Assim, em conjunto com o I Congresso Nacional de Arquitectura182, também em 

1948, foi um momento decisivo para a arquitectura portuguesa no que diz 

respeito à liberdade de expressão dos arquitectos e da afirmação do Movimento 

Moderno. De facto, ao contrário da primeira série de Arquitectura, igualmente 

sujeita ao supervisionamento da Comissão de Censura183, “os arquitectos 

                                                             
177 Francisco Keil do Amaral publicou uma série, “ Maleitas da Arquitectura Nacional”, de 

cinco artigos, desde o n.º 17-18 ao n.º 22, ligados à concepção e à construção de edifícios, 
sendo eles:” A formação do arquitecto”; “O arquitecto e o «atelier»”; “O cliente, as leis e 
os regulamentos”; “Os materiais de construção: O problema da mão-de-obra”; “A mania 
das pressas e o dinamismo, seu filho dilecto”. 
178 Francisco Keil AMARAL – “Maleitas da Arquitectura Nacional”. Arquitectura, n.º 17-18 

– 2ª série, 1947, p. 18. 
179 Idem, ibidem. 
180 O ICAT, Iniciativas Culturais Arte e Técnica, reuniu um conjunto de arquitectos da nova 

geração de modernistas, com uma ideologia de esquerda, que tinham como objectivo 
renovar os conceitos dos diferentes ramos artísticos. Em conjunto com o ODAM, 
Organização dos Arquitectos Modernos, teve um papel fundamental na organização e nos 
resultados do 1.º Congresso Nacional de Arquitectura. 
181 Nuno Teotónio PEREIRA – Que fazer com estes 50 anos?. Lisboa: Ordem dos 

Arquitectos, 2008, p. 45. 
182 Realizado entre 28 de Maio e 4 de Junho de 1948, no Instituto Superior Técnico, por 

iniciativa do então Sindicato Nacional dos Arquitectos, o 1.º Congresso Nacional de 
Arquitectura foi um marco importante para a arquitectura e arquitectos portugueses na 
medida em que sinalizou um ponto de viragem entre a arquitectura nacionalista e um 
tempo de abertura na liberdade de expressão da profissão e da ascensão da arquitectura 
moderna em Portugal. 
183 Cada número da primeira série de Arquitectura era “visado pela Comissão de 

Censura”. 
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reclamam a industrialização e a sua participação na resolução do problema da 

habitação sem constrangimentos nem obrigatoriedades de estilo”184. 

O ICAT mostra então o seu interesse na revista Arquitectura, passando a ser o 

seu proprietário e apostando na sua transformação. É no n.º 19 da segunda 

série, em 1948, que a publicação muda efectivamente o seu rumo, 

nomeadamente, com “novas capas, maior formato, melhor papel, mais páginas, 

mais assuntos, mais gravuras e mais publicidade“185. 

A organização delega à revista os poderes de divulgação das ideias e das 

realizações do Movimento Moderno. Este passo de afastamento dos dogmas do 

regime ditatorial permitiu a reorganização da revista, com um editorial muito mais 

livre e com linhas teóricas características da arquitectura moderna que se 

pretendia estabelecer no País.  

A publicação tem agora uma apresentação muito mais visual, principalmente nos 

artigos de projecto, aumentando o espaço reservado para as fotografias e para 

os desenhos técnicos e reduzindo o tamanho do texto descritivo. Os artigos de 

caracter crítico, de reflexão ou de debate da arquitectura são, pelo contrário, 

mais teóricos e com um aspecto analítico. As artes plásticas continuam a ter 

presença ao longo dos números, normalmente pela autoria de Júlio Pomar186. 

A arquitectura internacional como também a publicação da tradução de artigos 

de revistas de arquitectura estrangeiras são igualmente frequentes: artigos como 

o de Colin Rowe na Architectural Review187 onde o autor compara e mantém 

uma análise em paralelo entre a obra de uma moradia de Palladio e uma moradia 

de Le Corbusier188. O tema principalmente debatido continua a ser, portanto, a 

habitação, seja de projectos nacionais, seja de projectos internacionais. 

Similarmente, arquitectos pioneiros do Movimento Moderno são figuras 

constantes nesta publicação, tais como Le Corbusier189, Gropius190, Marcel 

                                                             
184 Ana TOSTÕES – O Congresso e “os verdes anos 50”. Citado em 1.º Congresso 

Nacional de Arquitectura [edição fac-similada]. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2008, p. 
12. 
185 “Editorial”. Arquitectura, n. º19 – 2ª série, 1948, p. 4. 
186 Júlio POMAR – “Lima de Freitas”. Arquitectura, n.º 33-34 – 2ª série, 1950, p. 34. 
187 Revista internacional de arquitectura mensal, publicada pela primeira vez em Londres 

em 1896. 
188 Colin ROWE – “As proporções da moradia ideal: comparação entre Palladio e Le 

Corbusier”. Arquitectura, n.º 48, 2ª série, 1953, p. 7. 
189 Le CORBUSIER – “Carta de Le Corbusier dirigida ao grupo de arquitectos modernos 

de Johannesburgo por ocasião de um manifesto por eles publicado em 1936”. 
Arquitectura, n.º 30 – 2ª série, 1949, p. 7. 
190 Walter GROPIUS – “Sobre a ideia de monumentalidade”. Arquitectura, n.º 30 – 2ª série, 

1949, p. 14. 

Figura 22 |  Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 19, 2ª série, 1948 
(200x260mm). 

 

Figura 1350 - Arquitectura: 
revista de arte e 
construção,  n.º 14, 2ª série, 
1947.Figura 1351 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção,  n.º 19, 2ª 

série, 1948. 

 

Figura 1352 - Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 14, 2ª série, 1947. 

 

Figura 1353 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º 2, 4ª série, 
1953.Figura 1354 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção,  n.º 14, 2ª 
série, 1947.Figura 1355 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção,  n.º 19, 2ª 
série, 1948. 

 

Figura 1356 - Arquitectura: 
revista de arte e 
construção,  n.º 14, 2ª série, 
1947.Figura 1357 - 
Arquitectura: revista de arte 
e construção,  n.º 19, 2ª 
série, 1948. 

 

Figura 1358 | Arquitectura: 
revista de arte e construção,  
n.º 14, 2ª série, 1947. 

 

Figura 1359 - Arquitectura 
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Breuer191, Alvar Aalto192, entre outros, para além da publicação de manifestos de 

Congressos Internacionais importantes para a compreensão da arquitectura 

moderna. A Carta de Atenas, por exemplo, resultante do IV CIAM, de 1933, texto 

fundador da arquitectura e urbanismo moderno, foi publicada na íntegra do 

número 20 ao número 32 da segunda série de Arquitectura193. 

A revista Arquitectura Portuguesa: cerâmica e edificações, contemporânea a 

Arquitectura, reflectia, nos seus últimos treze números194, esta mesma liberdade 

e abertura ao Movimento Moderno. A mudança drástica do seu caminho editorial, 

desde o novo formato rectangular na horizontal, passando pelo seu grafismo, 

com maior destaque para as fotografias e para os desenhos técnicos, e pelas 

matérias abordadas relativas ao Movimento Moderno, tanto de projecto da 

primeira geração de arquitectos modernos portugueses como de arquitectos 

estrangeiros pioneiros do Movimento Moderno, representa esta nova 

mentalidade nas páginas da revista. 

A III série, Arquitectura: arquitectura, planeamento, design, artes plásticas (1957-

1974), marca outro momento de viragem da arquitectura portuguesa. O começo 

da nova série sofre novamente mudanças na orientação do editorial, de 

programa e de ideologia; nota-se um aumento não só do formato com também 

na extensão da publicação, e um aumento significativo da quantidade de 

publicidade. 

Arquitectura (III série) inicia-se com a reunião e o trabalho de uma nova equipa, 

uma nova geração de arquitectos recém-formados da Escola de Belas-Artes de 

Lisboa195, cujo intuito continuava baseado “na defesa e valorização da actividade 

dos arquitectos e artistas plásticos”196. 

Porém, enquanto a segunda série procurava seguir os princípios do Movimento 

Moderno, esta não era apologista destes mesmos dogmas. Pelo contrário, 

refutava “a actualidade de uma arte pseudo-universalista, purista e abstracta, 

desinteressada do aprofundamento das condições específicas do meio”197.  

                                                             
191 Marcel BREUER – “Arquitectura e material”. Arquitectura, n.º 25 – 2ª série, 1948, pp. 

9-10. 
192 Alvar AALTO – “Humanização da Arquitectura”. Arquitectura, n.º 35 – 2ª série, 1950, 

pp. 7-8. 
193 A tradução da Carta de Atenas foi publicada entre a edição de Fevereiro de 1948 e a 

edição de Agosto/Setembro de 1949. 
194 Entre Março de 1953 e Agosto de 1958, sob a direcção de Júlio Martins, a revista 

Arquitectura Portuguesa apresentou uma publicação muito mais dirigida para as novas 
ideias do Movimento Moderno que surgiam em Portugal. 
195 Frederico Sant’Ana, Carlos Duarte, Nuno Portas, José Daniel Santa Rita. 
196 Carlos DUARTE, Frederico SANT’ANA, José Daniel SANTA-RITA, Nikias 

SCAPINAKIS – “Editorial”. Arquitectura, n.º 60 – 3ª série, 1957, p. 3. 
197 Idem, ibidem. 

Figura 24 | Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º 2, 4ª série, 
1953 (235x165mm). 

 

Figura 1506 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º1, 4ª série, 
1953.Figura 1507 - 
Arquitectura Portuguesa: 
cerâmica e edificações, n.º 
2, 4ª série, 1953. 

 

Figura 1508 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º1, 4ª série, 
1953. 

 

Figura 1509 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
design, artes plásticas, n.º 
59, 3ª série, 1957.Figura 
1510 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º1, 4ª série, 
1953.Figura 1511 - 
Arquitectura Portuguesa: 
cerâmica e edificações, n.º 
2, 4ª série, 1953. 

Figura 23 | Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º1, 4ª série, 
1953 (165x235mm). 

 

Figura 1428 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
design, artes plásticas, n.º 
59, 3ª série, 1957.Figura 
1429 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º1, 4ª série, 
1953. 

 

Figura 1430 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
design, artes plásticas, n.º 

59, 3ª série, 1957. 

 

Figura 1431 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
construção e equipamento, 
n.º 132, 4ª série, 
1979.Figura 1432 - 
Arquitectura: arquitectura, 
planeamento, design, artes 
plásticas, n.º 59, 3ª série, 
1957.Figura 1433 - 
Arquitectura Portuguesa: 
cerâmica e edificações, n.º1, 
4ª série, 1953. 

 

Figura 1434 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
design, artes plásticas, n.º 
59, 3ª série, 1957.Figura 
1435 - Arquitectura 
Portuguesa: cerâmica e 
edificações, n.º1, 4ª série, 
1953. 
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Os seus objectivos podem ser delimitados na leitura do Editorial do primeiro 

número desta série. Procura não refutar nem desvalorizar o pensamento e as 

conquistas dos arquitectos das obras anteriores, mas antes “analisar à luz da 

renovação de ideias que deram sentido ao movimento moderno”198 e exprimir, 

aprofundar e dar a conhecer as heranças arquitectónicas portuguesas, através 

de debates, exposição de obras e arquitectos e ainda a apresentação dos 

problemas da realidade portuguesa da época em questão199. A nova série de 

Arquitectura procurava interpretar as novas preocupações da arquitectura 

moderna portuguesa, revendo o “conceito de modernidade”200.  

A habitação social era uma das matérias que Arquitectura pretendia abordar 

como uma das principais problemáticas da arquitectura portuguesa. Inúmeros 

são os artigos sobre habitação, e questões co-relacionadas201, mas podemos 

destacar dois artigos de três dos arquitectos de renome da altura, cujas obras 

são representativas dos pensamentos que se debatiam na arquitectura, 

nomeadamente, o Bloco das Águas Livres (1953-1956)202, como exemplo de 

habitação residencial, dos arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu 

Costa Cabral, e a Casa de Ofir (1957-1958)203, um exemplo de encontro entre a 

modernidade, a tradição e as necessidades reais, de Fernando Távora. 

No seguimento do Inquérito à Arquitectura Regional204, o crescente interesse 

pelos problemas da cultura arquitectónica traduzia-se nas páginas da revista. 

Nuno Portas, autor de críticas e um dos principais apologistas de uma 

arquitectura moderna ponderada e consciente das características vernáculas, 

frequentemente reflecte sobre a arquitectura moderna e os seus pressupostos 

face à situação em Portugal. O artigo “Conceito da casa em pátio como célula 

social”205 é uma reflexão e crítica à inadequabilidade da arquitectura habitacional 

                                                             
198 Idem, p. 4. 
199 “(...) apoiando todas as experiências de aprofundamento da realidade portuguesa, todo 

o esforço tendente a ligar a criação artística à vida autêntica do nosso povo e da nossa 
época.”. Idem, p. 3. 
200 Nuno PORTAS – “A responsabilidade de uma novíssima geração no movimento 

moderno em Portugal”. Arquitectura, n. º66 – 3ª série, 1959, pp. 13-14. 
201 Os seguintes artigos representam alguns exemplos: Vasco LOBO – “A pequena 

habitação rural e a crise de toda uma cultura tradicional”. Arquitectura, n.º 70 – 3ª série, 
1961, pp. 3-6; António FREITAS – “Bairros Clandestinos”. Arquitectura, n.º 73 – 3ª série, 
1961, p. 27: Nuno Teotónio PEREIRA - “Habitação: finalmente uma política?”. 
Arquitectura, n.º 108 – 3ª série, 1969, p. 43. 
202 Nuno Teotónio PEREIRA, Bartolomeu Costa CABRAL – “Bloco das Águas Livres”. 

Arquitectura, n.º 65 – 3ª série. 1959, pp. 9-22. 
203 Fernando TÁVORA – “Casa em Ofir”. Arquitectura, n. º 59 – 3ª série, 1957, pp. 10-11. 
204 O Inquérito à Arquitectura Regional, operação iniciada pelo arquitecto Francisco Keil 

do Amaral, tinha como objectivo catalogar as características da arquitectura vernácula do 
território português, distribuindo equipas de arquitectos, de norte a sul do país, para as 
fotografar, desenhar e documentar.  
205 Nuno PORTAS – “Conceito da casa em pátio como célula social”. Arquitectura, n.º 64 

– 3ª série, 1959, pp. 32 -34. 
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feita até então face aos novos tempos, apresentando uma “direcção rica de 

possibilidades”206, o pátio. 

A Reforma do ensino de Belas-Artes suscitou também um debate inevitável. O 

n.º 61 inicia um conjunto de depoimentos e publicação de estudos, que se 

estende por cinco números, relacionados com o ensino das artes. O objectivo é 

realizar um estudo crítico, pois “a discussão deste grave problema é urgente e 

sentida pelos profissionais das 3 artes abrangidas e crê interpretar a funda 

necessidade de um debate aberto a todos os interessados – que por tardio não 

é menos urgente”207. 

Os problemas de planificação eram outro tema que se procurava debater. Os 

novos pensamentos e problemas urbanísticos de Portugal eram postos em 

discussão, como se pode verificar em artigos dedicados à apresentação e 

tradução de manifestos internacionais sobre novas formas de planeamento da 

cidade208, ou ao desenvolvimento urbano de Lisboa, como é o exemplo de “A 

remodelação da Avenida”209, de Carlos Santos Duarte, ou mesmo o conjunto de 

artigos da Tese de Licenciatura de Maria da Conceição Oliveira Marques 

intitulada “Introdução ao estudo do desenvolvimento urbano de Lisboa 1879 – 

1938”210. 

As artes plásticas, os segmentos relacionados com construção civil, dedicados 

a pormenores construtivos ou ao comportamento e características dos materiais, 

continuavam a marcar presença nas páginas de Arquitectura. Nos primeiros 

números, Nikias Scapinakis era o autor incumbido de escrever sobre as artes 

plásticas. Já os artigos de carácter técnico eram da autoria de diversos 

engenheiros. A última secção abordada na revista era também constante -  

“Noticiário, Exposições, Críticas de livros” - era um segmento que, como o nome 

indica, fornecia informações sobre o mundo da arquitectura, desde cursos a 

                                                             
206 Idem, p. 33. 
207 “Editorial: a reforma do ensino das Belas-Artes”. Arquitectura, n.º 61- 3ª série, 1957, p. 

3. 
208 Apresentação do manifesto de Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow, “cuja 

obra ficou ligada a alguns dos mais graves problemas do seu tempo, os que se prendiam 
com o destino das cidades e com a nova política do território decorrente do 
industrialismo”. Carlos Santos DUARTE – “Antologia do Movimento Moderno”. 
Arquitectura, n.º 62- 3ª série, 1958, pp. 5-22. 
209 Carlos Santos DUARTE – “A remodelação da Avenida”. Arquitectura, n.º 60 – 3ª série, 

1957, pp. 12- 19.  
210 “O desenvolvimento urbano de Lisboa no período entre o terramoto de 1755 e a 

construção da Avenida da Liberdade””. Arquitectura, n.º 112 – 3ª série, 1969; “A Avenida 
da Liberdade, início de uma nova fase do desenvolvimento de Lisboa”. Arquitectura, n.º 
112 – 3ª série, 1969; “Determinantes do crescimento urbano de Lisboa”. Arquitectura, n.º 
113 – 3ª série, 1970; “Tentativa de estabelecimento de um plano geral”. Arquitectura, n.º 
124 – 3ª série, 1972; “O desenvolvimento urbano da cidade e da vida de Lisboa”. 
Arquitectura, n.º 125 – 3ª série, 1972. 

Figura 25 | Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
design, artes plásticas, n.º 
59, 3ª série, 1957 

(230x315mm). 

 

Figura 1584 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
construção e equipamento, 
n.º 132, 4ª série, 
1979.Figura 1585 - 
Arquitectura: arquitectura, 
planeamento, design, artes 
plásticas, n.º 59, 3ª série, 
1957. 

 

Figura 1586 - Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
construção e equipamento, 

n.º 132, 4ª série, 1979. 

 

Figura 1587 - Jornal 
Arquitectos: Jornal da 
associação dos arquitectos 
portugueses – secção 
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exposições, passando por conferências e recensões críticas a livros de 

arquitectura. 

A terceira série de Arquitectura foi interrompida em 1974, não sobrevivendo às 

novas transformações sociais, políticas e culturais que o país atravessava. O 

campo da arquitectura perdeu, assim, o principal meio especializado na 

disciplina, deixando uma lacuna na imprensa específica para os arquitectos no 

que diz respeito aos registos da sua actividade, dos debates críticos ou das 

dificuldades que o ensino da arquitectura e a profissão estavam a passar. 

Verificou-se uma estagnação das conquistas até então atingidas e uma perda de 

força na profissão. 

Passados cinco anos, consciente desta falha e com a intenção de preencher a 

notável deficiência de informação no campo arquitectónico, José Lamas 

republica Arquitectura, agora com uma imagem e um subtítulo diferentes, 

referentes ao seu novo rumo. Arquitectura: arquitectura, planeamento, 

construção e equipamento (IV série: 1979-1984) passou a ter um registo 

separado das artes plásticas, emancipando-se das belas-artes com o objectivo 

de autonomizar a arquitectura e torná-la um assunto independente. Esta nova 

direcção procurava definir a disciplina como um campo para além das artes, 

envolvendo também matérias de construção, técnica e equipamentos. 

A quarta série de Arquitectura propunha-se fazer “um trabalho sistemático de 

publicação de textos/documentos que pudessem contribuir para a definição e 

organização de uma teoria e história da arquitectura e desenvolvimento urbano 

em Portugal”211. O programa é, deste modo, diferente do das séries anteriores, 

uma vez que, nas palavras de José Lamas, “vivemos em democracia, vivemos 

num país diferente, outros são os problemas, outras serão as vias e as formas 

da nossa prática profissional”212. 

Em primeiro lugar, podemos referir uma continuidade nas sucessivas entrevistas 

a arquitectos, começadas já na terceira série, tais como a Pedro Vieira de 

Almeida213, Nuno Portas214, Manuel Vicente215, Gonçalo Byrne216, entre outros.  

                                                             
211 Pedro Vieira de ALMEIDA, Carlos dos Santos DUARTE, José Manuel FERNANDES, 

José Ressano Garcia LAMAS – “Editorial”. Arquitectura, n.º 134 – 4ª série, 1979, p. 11. 
212 José LAMAS – “Editorial”. Arquitectura, n.º 132 – 4ª série, 1979, p. 15. 
213 Nuno COUTINHO, José Manuel FERNANDES – “Entrevista com Pedro Vieira de 

Almeida”. Arquitectura, n.º 133- 4ª série, 1979, pp. 8-17. 
214 José Manuel FERNANDES, José LAMAS – “Entrevista com Nuno Portas”. 

Arquitectura, n.º 135 – 4ª série, 1979, pp. 56-67. 
215 Carlos DUARTE, José Manuel FERNANDES – “Entrevista com Manuel Vicente”. 

Arquitectura, n.º 136 – 4ª série, 1980, pp. 36-44. 
216 Carlos DUARTE – “Entrevista com Gonçalo Byrne”. Arquitectura, n.º 143 - 4ª série, 

1981, pp. 22-27. 

Figura 26 | Arquitectura: 
arquitectura, planeamento, 
construção e equipamento, 
n.º 132, 4ª série, 1979 
(222x305mm). 

 

Figura 1662 - Jornal 
Arquitectos: Jornal da 
associação dos arquitectos 
portugueses – secção 
regional sul, n.º1, ano 1, 
1981.Figura 1663 - 
Arquitectura: arquitectura, 
planeamento, construção e 
equipamento, n.º 132, 4ª 
série, 1979. 

 

Figura 1664 - Jornal 
Arquitectos: Jornal da 
associação dos arquitectos 
portugueses – secção 
regional sul, n.º1, ano 1, 

1981. 

 

Figura 1665 - Arquitectura 
Portuguesa, n.º1, 5ª série, 
1985.Figura 1666 - Jornal 
Arquitectos: Jornal da 
associação dos arquitectos 
portugueses – secção 
regional sul, n.º1, ano 1, 
1981.Figura 1667 - 
Arquitectura: arquitectura, 
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Para além do interesse pelos problemas habitacionais217, que continuava a ser 

constante, a atenção virou-se especialmente para problemas urbanísticos, facto 

também relacionado com os antecedentes do novo director218. Os números 

passaram a ser temáticos e vários foram aqueles que abordavam, em toda a sua 

extensão, as questões do urbanismo. São exemplos os números 138219 e 139220, 

nos quais se abordava “o estudo da forma como evoluíram e se transformaram, 

permitindo-nos evidenciar o processo acelerado de degradação”221 das avenidas 

novas, apresentando os planos de urbanização, a arquitectura das avenidas e 

artigos de defesa do património arquitectónico e urbanístico. 

“A degradação do ambiente e do património natural e construído”222, o seu 

debate e crítica e a divulgação de obras e análise de métodos de conservação e 

restauro, teve igualmente uma grande projecção na nova série da revista, 

contando frequentemente com artigos dedicados ao tema. Foram examinadas 

teorias diferentes de conservação do património construído223, apresentadas 

propostas de renovação e valorização urbanística nacional224 e ainda a 

conservação e recuperação de elementos e construções arquitectónicas 

históricas225. 

Em Outubro de 1984 foi publicado o último número da quarta série de 

Arquitectura, muito devido à “falta de meios financeiros para trabalhar 

convenientemente.”226. No ano seguinte começa a quinta série e, com esta, 

estabelecem-se novos moldes no perfil da revista. 

                                                             
217 Álvaro Siza VIEIRA – “Plano de pormenor para a zona da Malagueira – Évora”. 

Arquitectura, n.º 132 – 4ª série, 1979, pp. 34-49. 
218 José Lamas, licenciado em Arquitectura pela ESBAL, em 1972, e doutorado em 

Urbanismo pelo Institut Regional d’Aix en Provence, em 1975, é não só o autor de livros 
relacionados com urbanismo, como projectou planos de urbanização, de salvaguarda e 
valorização de cidades e edifícios históricos. Pode, deste modo, entender-se que o 
contexto académico e profissional do novo director de Arquitectura Portuguesa é um dos 
factores que contribuiu para a linha editorial da quarta série de Arquitectura, aproximada 
mais de temas de investigação histórica e de desenvolvimento urbano, sem descartar, 
claro, ser uma das principais problemáticas de então da disciplina. 
219 “Lisboa e as avenidas (1º parte)”. Arquitectura, n.º 138 – 4ª série, 1980. 
220 “Lisboa e as avenidas (2ª parte)”. Arquitectura, n.º 139 – 4ª série, 1980. 
221 José LAMAS - “Editorial”. Arquitectura, n.º 138 – 4ª série, 1980, p. 15. 
222 José LAMAS – “Editorial”. Arquitectura, n.º 132 -4ª série, 1979, p. 15. 
223 Peter CUMING, Jacques HOULET, Michel RAGON - “Conservação do património 

arquitectónico: 3 pontos de vista”. Arquitectura, n.º 137 – 4ª série, 1980, pp. 38-40. 
224 José LAMAS – “Renovação urbana do Martim Moniz”. Arquitectura, n.º 146 – 4ª série, 

1982, pp. 26-57. 
225 Daniel Santa RITA, Manuel VICENTE – “Casa dos Bicos”. Arquitectura, n.º 151 – 4ª 

série, 1983, pp. 66-77. 
226 José LAMAS – “Editoral”. Arquitectura, n.º 1 – 5ª série, 1985, pp. 16-17. 
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Com o relançar da revista veio a mudança do seu nome de Arquitectura para 

Arquitectura Portuguesa, assumindo-se, no entanto, a continuidade com a 

anterior, começando a nova série. Simultaneamente, tanto a imagem como o 

conteúdo, centrado nos “problemas de cultura e de arquitectura cada vez mais 

graves no país e no território que é o nosso.”227, mudaram. 

Os seus números, no entanto, continuavam a ser temáticos e monográficos, com 

uma breve introdução ao tema em cada editorial. O primeiro número arrancou 

como um padrão da nova série da revista, dedicando-se ao tema “O Eléctrico e 

a Cidade”. 

Para além disto, na sua brevidade, quer na quantidade de números quer na sua 

existência228, procurava abranger não só todos os campos da criatividade 

espacial, desde o design ao desenho urbano, das exposições aos concursos de 

projectos, mas também críticas e reflexões229. De facto, tanto a rúbrica “Novo 

design” como os variados artigos de arte, são prova de um maior foco nas artes 

plásticas e artes decorativas, tal como no design. 

Carlos Duarte escreve sobre estes mesmos temas e a sua relação com a 

arquitectura no editorial do número três da quinta série. Em “Os artistas nossos 

irmãos”230, o autor reflecte sobre a gradual perda da relação histórica entre a 

arquitectura, a pintura e a escultura e a falta de interesse dos arquitectos em 

colaborarem com artistas plásticos como um prolongamento dos seus projectos. 

Carlos Duarte critica, assim, as novas tendências da arquitectura e a reforma do 

ensino de Belas-Artes que separou os arquitectos dos seus colegas de artes 

para “adquirirem uma dignidade científica”231. 

Contemporâneo das IV e V séries de Arquitectura, o Jornal Arquitectos: Jornal 

da associação dos arquitectos portugueses – secção regional sul, fundado em 

1981 com António Mattos Gomes232 como o seu primeiro director, veio, tal como 

Arquitectura, preencher um vazio na esfera especializada da actividade. O jornal 

cresce, porém, dentro do núcleo da AAP, tornando-se o órgão de informação 

                                                             
227 Idem, ibidem. 
228 A quinta série de Arquitectura Portuguesa apenas teve 12 números num espaço de 

quatro anos. 
229 Manuel Graça DIAS, José LAMAS – “Editorial”. Arquitectura, n.º 2 -5ª série, 1985, pp. 

10-11. 
230 Carlos DUARTE – “Editorial: Os artistas nossos irmãos”. Arquitectura, n.º 3 – 5ª série, 

1985, pp.10-11. 
231 Idem, ibidem. 
232 A António Mattos Gomes sucederam, cronologicamente de 1993 a 2005, Francisco da 

Silva (Janeiro de 1983-Janeiro 1985), Çonçalo Byrne (Março 1985-Abril 1987), Fernando 
Gonçalves (Junh de 1897-Dezembro de 1989), Francisco Silva Dias (Janeiro 1990-
Janeiro 1993), Michel Toussaint (Fevereiro 1993-Fevereiro 2000), Manuel Graça Dias 
(Março 2000-Fevereiro 2004), José Adrião e Ricardo Carvalho (Julho 2005-Outubro 
2008).  

Figura 27 | Arquitectura 
Portuguesa, n.º1, 5ª série, 

1985 (225x295mm). 

 

Figura 1740 - Jornal 
Arquitectos, n.º 88, 1ª série, 
1990 (primeira edição em 
formato de revista).Figura 
1741 - Arquitectura 
Portuguesa, n.º1, 5ª série, 
1985. 

 

Figura 1742 - Jornal 
Arquitectos, n.º 88, 1ª série, 
1990 (primeira edição em 
formato de revista). 

 

Figura 1743 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005.Figura 1744 - 
Jornal Arquitectos, n.º 88, 1ª 
série, 1990 (primeira edição 
em formato de 
revista).Figura 1745 - 
Arquitectura Portuguesa, 
n.º1, 5ª série, 1985. 

 

Figura 1746 - Jornal 
Arquitectos, n.º 88, 1ª série, 
1990 (primeira edição em 
formato de revista).Figura 
1747 - Arquitectura 
Portuguesa, n.º1, 5ª série, 
1985. 

 

Figura 1748 | Jornal 
Arquitectos, n.º 88, 1ª série, 
1990 (primeira edição em 
formato de revista). 

 

Figura 1749 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005.Figura 1750 - 
Jornal Arquitectos, n.º 88, 1ª 
série, 1990 (primeira edição 

Figura 28 | Jornal 
Arquitectos: Jornal da 
associação dos arquitectos 
portugueses – secção 
regional sul, n.º1, ano 1, 
1981 (285x415mm). 

 

Figura 1818 - Arquitectura 
Portuguesa, n.º1, 5ª série, 
1985.Figura 1819 - Jornal 
Arquitectos: Jornal da 
associação dos arquitectos 
portugueses – secção 
regional sul, n.º1, ano 1, 

1981. 

 

Figura 1820 - Arquitectura 
Portuguesa, n.º1, 5ª série, 
1985. 

 

Figura 1821 - Jornal 
Arquitectos, n.º 88, 1ª série, 
1990 (primeira edição em 
formato de revista).Figura 
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oficial de comunicação entre arquitectos, destes com outros profissionais e com 

a colectividade, como também assume o papel de principal porta-voz da 

disciplina.  

No entanto, ao contrário de Arquitectura, é um jornal e tem o formato e 

representação de um. O jornal começa por ser imprenso em “papel-jornal” de 

grande tamanho (aproximadamente, um A3) e sem uma capa “oficial”; há pouca 

atenção ao grafismo e a questões de design das suas páginas. É de salientar 

que o aspecto visual do Jornal Arquitectos transformou-se numa revista, com a 

diminuição do tamanho e o cuidado estético correspondente. 

De facto, gradualmente, vão-se notando mudanças editoriais no Jornal 

Arquitectos que o  aproximaram do cuidado estético de uma revista. 

Coincidentes com as novas direcções, as primeiras mudanças editoriais 

verificam-se na direcção de Gonçalo Byrne e de Fernando Gomes com, 

repectivamente, a introdução de uma capa orientadora do tema da edição e com 

a diminuição do tamanho. No entanto, foi na direcção de Francisco  Silva Dias 

que se prestou uma maior atenção e cuidado à estética e aspecto visual da 

revista, valores que foram seguidos e aplicados pelas futuras direcções com as 

constantes mudanças gráficas e de tamanho233. 

A revista e o jornal tinham semelhanças, nomeadamente, em alguns temas 

abordados. De facto, o Jornal Arquitectos era relativo às informações e 

preocupações da classe profissional e estava repartido em quatro secções. Uma 

primeira sobre a prática profissional, com a apresentação e análise de projectos; 

uma segunda de opinião, com críticas e reflexões sobre más ou boas 

intervenções profissionais, sobre o urbanismo e o património português e as 

medidas tomadas em relação a estas, ou mesmo a apresentação e análise de 

movimentos arquitectónicos; a terceira era mais direcionada para informações 

gerais associadas não só com a disciplina, mas também com temas 

relacionados, tais como, artes plásticas, design, conferências e exposições; a 

quarta e última parte, dedicou-se à publicação de legislação importante e 

interessante para a prática profissional. 

                                                             
233 As mudanças referidas foram introduzidas, respectivamente, n.º 35 de Março de 1985, 

primeiro número sob a direcção de Gonçalo Byrne, no n.74-75 de Fevereiro de 1989, sob 
a direcção de Fernando Gomes, e no n.º 88 de Junho de 1990, sob a direcção de 
Francisco Silva Dias. 

Figura 29 | Jornal 
Arquitectos, n.º 88, 1ª série, 
1990 - primeira edição 
integralmente em formato de 

revista -  (200z295mm). 

 

Figura 1896 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005.Figura 1897 - 
Jornal Arquitectos, n.º 88, 1ª 
série, 1990 (primeira edição 
em formato de revista). 

 

Figura 1898 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005. 

 

Figura 1899 – Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985.Figura 1900 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005.Figura 1901 - 
Jornal Arquitectos, n.º 88, 1ª 
série, 1990 (primeira edição 
em formato de revista). 

 

Figura 1902 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005.Figura 1903 - 
Jornal Arquitectos, n.º 88, 1ª 
série, 1990 (primeira edição 
em formato de revista). 

 

Figura 1904 | Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005. 
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José Manuel Fernandes fez esta mesma análise num artigo de balanço, onde 

sumariza em cinco pontos os temas mais abordados em cinco anos no jornal: 

vida associativa, particularmente os “Três Congressos (81, 84 e 89)”234; os 

concursos, “abordados ora como uma problema dentro da vida associativa ora 

como ampla divulgação de resultados, prémios e projectos”235; o GUAL e as 

iniciativas da AAP; Lisboa e o património, cuja “ótica de abordagem foi quase 

sempre a do Património, com artigos de fundo dados às reconstruções da 

Avenida da Liberdade, à XVII Exposição de Arte e Ciência Europeias e seus 

edifícios tão polémicos”236; os textos teóricos, “com extensos trabalhos de 

reflexão abordando os temas mais díspares, desde a Arquitectura Vernacular, 

aos da Arquitectura de Emigrantes (…), passando pelo Post-Modernismo, As 

Casas Económicas, ou os Anos 40 em Portugal”237.  

A primeira série termina com uma Antologia, publicada em 2005, dos “textos 

mais expressivos dos diversos períodos pelos quais a «revista», primeiro da 

Associação (Secção Regional Sul) e depois da Ordem, foi passando”238. No 

entanto, como já foi referido anteriormente, o período que nos interessa estudar 

é somente entre o final dos anos 70 e os anos 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
234 José Manuel FERNANDES – “5 anos de J.A.: Temas favoritos”. Jornal Arquitectos, n.º 

50, 1989, p. 4. 
235 Idem, p. 4. 
236 Idem, p. 5. 
237 Idem, p. 5. 
238 Manuel Graça DIAS, Jorge FIGUEIRA, Ana Vaz MILHEIRO, Jorge NUNES – “J.A. 218-

219: uma espécie de pausa”. Jornal Arquitectos, n.º 218-219, 2005, p. 3. 

Figura 30 | Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 

série, 2005 (195x295mm). 

 

Figura 1966 – Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985.Figura 1967 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005. 

 

Figura 1968 – Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985. 

 

Figura 1969 - José Manuel 
Fernandes – “Tomás 
Taveira: cenografia e 
barroco”. Expresso, 
20.08.1983, suplemento 
Revista.Figura 1970 – 
Arquitectura Portuguesa, nº. 
4, 5ª série, 1985.Figura 
1971 - Jornal Arquitectos, n 

.º 218-219, 1ª série, 2005. 

 

Figura 1972 – Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985.Figura 1973 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 

série, 2005. 

 

Figura 1974 |  Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985.Figura 1975 | Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 

série, 2005. 

 

Figura 1976 – Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985.Figura 1977 - Jornal 
Arquitectos, n .º 218-219, 1ª 
série, 2005. 
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3 | CASOS DE ESTUDO  

 

3.1 | Complexo das Amoreiras 
 

O Complexo das Amoreiras (1980/1986) surge numa época de transição 

socioeconómica, política e cultural. Enquanto, por um lado, se estabilizava a 

sociedade democrática portuguesa e se discutia a entrada de Portugal para a 

Comunidade Económica Europeia (CEE)239, na esfera da arquitectura discutiam-

se e reavaliavam-se as premissas do Movimento Moderno.  

A nova sociedade portuguesa desenvolve-se, consequentemente, em torno dos 

conceitos de consumo, de imagem, do desejo materialista e de informação 

constante, factores catalisados e providos pelos meios de comunicação. É neste 

momento que os media expandem o espectro dos assuntos abordados, 

incluindo, claro, a arquitectura. 

No entanto, é com a emergente arquitectura pós-moderna de Tomás Taveira240, 

caracterizada pelo seu “carácter populista, irónico e pró-americano”241, que a 

arquitectura não só se associa ao consumismo e à comunicação, mas aspira e 

atinge audiências mais alargadas. Consequentemente, aparece o conceito de 

“starchitect”. Assim, a imagem deste pós-modernismo permitiu uma escala 

mediática da produção arquitectónica nunca antes alcançada242, cujo auge foi o 

Complexo das Amoreiras. 

Esta obra é, portanto, representante do culminar não só da atenção mediática 

da arquitectura, mas também da arquitectura pós-moderna de Tomás Taveira. A 

revista Arquitectura, e a sua quinta série Arquitectura Portuguesa, foi a principal 

divulgadora do trabalho de Taveira, estabelecendo um roteiro das suas 

aprendizagens, desde a sua formação moderna, passando pelas suas primeiras 

                                                             
239 A candidatura foi apresentada em 1977, mas apenas em 1986 foi oficializada a entrada 

de Portugal para a CEE. 
240 Hoje em dia já é aceitável pensar que, em Portugal, a arquitectura pós-moderna é 

consolidada após o 25 de Abril principalmente por Álvaro Siza Vieira e Tomás Taveira, 
apesar de serem arquitecturas de expressão radicalmente diferentes. Victor Consiglieri e 
J. Teixeira Lopes distinguem as diferentes subdivisões do Movimento Pós-Moderno com 
base na sua interpretação do artigo de Charles Jencks para a revista A+U (Charles 
JENCKS - “The Battle of Labels”. A+U, 1986). Associam, assim, Álvaro Siza Vieira aos 
Puristas e Tomás Taveira aos Irónicos/paródia. Victor CONSIGLIERI, J. Teixeira LOPES 
– “Álvaro Siza e Tomás Taveira”. Jornal Arquitectos, n.º 218-219, 2005, p. 59-64. 
241 Victor CONSIGLIERI, J. Teixeira LOPES – “Álvaro Siza e Tomás Taveira”. op. cit., p. 

60. 
242 Pedro GADANHO – Arquitectura e mediatização generalista, 1900-2005: uma crítica 

cultural do campo arquitectónico, p. 128. 
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manifestações de um arquitectura que reavaliava o moderno, até ao pico da sua 

arquitectura pós-moderna. 

O n.º 127-128 de Arquitectura é um registo do início do percurso arquitectónico 

de Taveira243 feito, na verdade, no seio do Movimento Moderno e dos seus 

principais divulgadores portugueses244. No último número de 1973, a revista 

publica um conjunto de projectos do atelier de Conceição Silva, alguns dos quais 

tiveram a participação de Taveira (Apartamentos Balaia, Apartamentos Palames, 

Torres de Alfragide, Edifício Castil) 245. 

Já a loja Valentim de Carvalho (1966), publicada na segunda edição de 1969246, 

é um reflexo do seu gosto por cinema247 e das suas viagens a Itália e ao Reino 

Unido248 que levaram ao afastamento de Taveira do Movimento Moderno e a sua 

aproximação à arquitectura clássica, antropomórfica e ao movimento pop e, 

consequentemente, à formação e prática profissional pós-moderna. Nota-se, de 

facto, os elementos da cultura pop londrina, através da “complexidade e a 

mutabilidade das formas e das imagens”249 e do impacto da cor e do lettering, 

conciliadas com referências gráficas clássicas já existentes250.  

                                                             
243 Números anteriores da revista Arquitectura publicaram os projectos de colaboração de 

Tomás Taveira no atelier de Conceição Silva, no entanto, este número é uma compilação 
de projectos do atelier, entre os quais estão projectos com participação de Tomás Taveira. 
244 Durante os seus anos de formação na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1959-

1970), Tomás Taveira contribuiu para os ateliers de Nuno Teotónio Pereira (1955 – antes 
de ingressar no curso de arquitectura) e de Conceição Silva (1960), e trabalhou 
juntamente a Keil do Amaral, Alçada Baptista, José Tinoco, Vítor Figueiredo, Duarte Nuno 
Simões, Nuno Portas e Daniel Santa Rita. José BÁRTOLO, Maria João BALTAZAR – 
Tomás Taveira. Vila do Conde: QuidNovi, 2011, p. 13. 
245 “Alguns trabalhos do Atelier Conceição da Silva”. Arquitectura, n.º 127-128 – 3º série, 

1973, pp. 32-44. 
246 Maria João LEAL – “Uma Loja de discos”. Arquitectura, n. º108 – 3º série, 1969, pp. 

70-73. 
247 Segundo Tomás Taveira, filmes como Eva (Josep Losey, 1962), Il deserto rosso 

(Michelangelo Antonioni, 1965), Blow up (Michelangelo Antonioni, 1966) e Senso (Luchino 
Visconti, 1954) deram-lhe a conhecer, por um lado, “o sentido da luz na arquitectura”, isto 
é, a sua importância, como trabalhá-la e incorporá-la nas suas obras, e, por outro, o 
“universo despojado, industrial…e as suas cores” dos subúrbios, representados em Il 
deserto rosso. Jorge FIGUEIRA – Reescrever o Pós-Moderno. Porto: Dafne Editora, 2011, 
pp. 142-143. 
248 Na sua viagem a Roma teve contacto com a história e os elementos clássicos, e na 

sua passagem por Chelsea familiarizou-se com a cultura pop, com a indústria de Stirling 
e com o neo-brutalismo de Reyner Banham. 
249 Maria João LEAL – op.cit., pp. 70-73. 
250 Nas palavras de Tomás Taveira, “O edifício apresenta claras influências históricas. No 

plano assemelha-se a uma réplica de São Pedro em Roma, enquanto que a sua estrutura 
espacial é uma reminiscência da poética barroca.”. José BÁRTOLO, Maria João 
BALTAZAR – Tomás Taveira. Vila do Conde: QuidNovi, 2011, p. 51. 
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Para além do início das suas manifestações pós-modernas através da sua obra 

construída, eram igualmente publicados os seus textos teóricos. O artigo “O 

Lettering”251, publicado na revista Arquitectura, defende a sua ideia de 

“aprofundar a arquitectura como canal de informação plurifacetado”252 utilizando 

a letra ou o “«grafismo urbano»” como “elemento fundamental da concepção, da 

estrutura ou da organização dos futuros espaços, ou da reorganização dos 

existentes.”253 A par deste artigo, o livro O Discurso da Cidade (1973) aprofunda 

esta mesma ideia de organização e planeamento da cidade através da sua 

capacidade de comunicação eficaz utilizando sinais, o design, o lettering.  

Foi, porém, a sua viagem aos E.U.A.254 que lhe permitiu entrar em contacto, 

talvez mais aprofundadamente, com as novas ideias e reacções perante o 

Movimento Moderno e as primeiras manifestações do Pós-Modernismo 

arquitectónico. Voltou-se, assim, para uma arquitectura ligada à imagem do 

“«produto comercial»” da “política de marketing da nova cultura americana”255, 

isto é, uma arquitectura icónica, de cenografia/imagem, donde surgiu o 

Complexo das Amoreiras, o Complexo Urbano das Olaias (1982) e a sede do 

BNU (1983/1989). 

Num número dedicado às grandes intervenções em Lisboa, a revista 

Arquitectura Portuguesa expõe o novo grande centro comercial e o porquê da 

“arquitectura deste local ser subitamente tão diferente de toda a que 

conhecemos”256. Nas páginas dedicadas à obra destaca-se a entrevista a Tomás 

Taveira, onde o arquitecto transmite os pontos de vista em que se baseia a sua 

arquitectura, como explica os conceitos por detrás do projecto do Complexo das 

Amoreiras.  

No âmbito da explicação da conjugação adoptada entre as restrições 

urbanísticas pré-existentes, de índole moderna, com as soluções pós-modernas 

escolhidas257, o arquitecto esclarece que, apesar das suas raízes estarem no 

Movimento Moderno, a sua arquitectura é um compromisso entre a “Antropologia 

                                                             
251 Tomás TAVEIRA – “O Lettering”. Arquitectura, nº. 116 – 3º série, 1970, pp. 159-163. 
252 Idem, p. 160. 
253 Idem, p. 161. 
254 Em 1977, inicia uma pós-graduação em Planeamento Urbano e Regional no M.I.T., 

nos E.U.A., onde aproveita a oportunidade para viajar pelo país. 
255 Victor CONSIGLIERI, J. Teixeira LOPES – op.cit., pp. 59-64. 
256 José Manuel FERNANDES – “O triângulo das Amoreiras”. Arquitectura Portuguesa, 

nº. 4 – 5ª série, 1985, p. 31. 
257 “De facto «toda a ocupação estava já definida», como nos refere o conhecido 

arquitecto, «no sistema convencional caro ao «estilo internacional» do Movimento 
Moderno: pódio sobreelevado + três torres + banda de apartamentos. Há, portanto, da 
minha parte uma certa «demissão» de querer mudar aquilo, se bem que as três torres 
fossem no plano inicial mais recortadas, recorrendo-se afinal a uma solução mais 
concentrada e pontual que penso melhorou substancialmente o efeito»”. Idem, ibidem. 

Figura 31 |  Arquitectura 
Portuguesa, nº. 4, 5ª série, 
1985 (225x295mm). 

 

Figura 2012 | José Manuel 
Fernandes – “Tomás 
Taveira: cenografia e 
barroco”. Expresso, 
20.08.1983, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2013 - Tomás 
Taveira – “O movimento 
pós-moderno já começou!”. 
Expresso, 01.05.1982, 
suplemento Revista.Figura 
2014 - José Manuel 
Fernandes – “Tomás 
Taveira: cenografia e 
barroco”. Expresso, 
20.08.1983, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2015 - Tomás 
Taveira – “O movimento 
pós-moderno já começou!”. 
Expresso, 01.05.1982, 
suplemento Revista. 

 

Figura 2016 - “Sexo e 
Poder” – Expresso, 
14.10.1989, suplemento 
Revista.Figura 2017 - 
Tomás Taveira – “O 
movimento pós-moderno já 
começou!”. Expresso, 
01.05.1982, suplemento 
Revista.Figura 2018 - José 
Manuel Fernandes – 
“Tomás Taveira: cenografia 
e barroco”. Expresso, 
20.08.1983, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2019 - Tomás 
Taveira – “O movimento 
pós-moderno já começou!”. 
Expresso, 01.05.1982, 

Figura 32 | Tomás Taveira – 
“O Lettering”. Arquitectura, 
nº. 116, 3º série, 1970 
(222x301mm). 
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Cultural”, o “espírito do local”, a ideia da “cidade anterior à 2ª Guerra Mundial” e 

”baseada na História e no restabelecimento de laços com o passado”258.  

Em adição à ideia anterior, o arquitecto faz ainda publicidade ao pós-modernismo 

em detrimento do Movimento Moderno que, segundo o próprio, transforma-se 

“numa força destruidora de uma imagem urbana que vinha embuída [imbuída] 

de valores culturais muito diferentes; e ao mesmo tempo, numa força destruidora 

de uma vida urbana que se tinha sedimentado ao longo dos séculos”259.  

Para além disto, dois artigos, um por José Manuel Fernandes e outro por Manuel 

Graça Dias, enfatizam a informação dada pelo arquitecto em entrevista e, de 

certa forma, complementam-se. Organizados de acordo com os pontos 

fundamentais da arquitectura das Amoreiras, os artigos sumarizam, por 

exemplo, a “cosmética” 260, “a cor”261, a “história”262 ou o “caos”263. 

Os meios generalistas, com o aparecimento de assunto arquitectura e arquitecto 

– Complexo das Amoreiras e Tomás Taveira – mostravam igualmente uma 

faceta didáctica que ia contra a sua natureza e tendência para divulgar 

informação generalista. Começando pelo Expresso e, mais tarde, passando o 

legado para as páginas do Público, criou-se espaço para o campo mais restrito 

da arquitectura, cujo discurso se dirigia tanto a profissionais como a interessados 

na disciplina, que não tivesse apenas como função pura a visibilidade, mas antes 

uma efectiva transmissão e partilha de conteúdos.  

Abordavam-se desde os conceitos do projecto aos pressupostos base da 

arquitectura de Taveira, passando pela explicação da evolução do pós-

modernismo como resposta “«à crise»”264 em que a arquitectura moderna 

entrara. 

Num artigo do próprio arquitecto naquele semanário265, Taveira explica a 

“nostalgia crescente em relação ao vernáculo e ao clássico…”, criticando a 

arquitectura moderna como uma “aborrecidíssima e repetitiva experiência visual 

e funcional” sem qualquer imaginação ou invenção afirmando que “já não é 

                                                             
258 “Tomás Taveira: Entrevista Amoreiras”. Arquitectura Portuguesa, n.º 4 - 5.º série, 1985, 

p. 27. 
259 Idem, p. 26. 
260 José Manuel FERNANDES – “O triângulo das Amoreiras”. Arquitectura Portuguesa, 

nº. 4 – 5ª série, 1985, p. 31. 
261 Idem, p. 34 
262 Manuel Graça DIAS – “À Margem”. Arquitectura Portuguesa, n.º 4 -5ª série, 1985, p. 

35. 
263 Idem, ibidem. 
264 Tomás TAVEIRA – “O movimento pós-moderno já começou!”. Expresso, 01.05.1982, 

suplemento Revista, pp. 22-23. 
265 Idem, ibidem. 

Figura 33 | Tomás Taveira – 
“O movimento pós-moderno 
já começou!”. Expresso, 
01.05.1982, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2032 - “Sexo e 
Poder” – Expresso, 
14.10.1989, suplemento 
Revista.Figura 2033 - 
Tomás Taveira – “O 
movimento pós-moderno já 
começou!”. Expresso, 
01.05.1982, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2034 - “Sexo e 
Poder” – Expresso, 
14.10.1989, suplemento 

Revista. 

 

Figura 2035 - Bárbara Reis 
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projectar…”. Num segundo momento, e em consequência do anterior, faz 

publicidade ao pós-modernismo em detrimento do modernismo, culminando com 

a exclamação “A Arquitectura Moderna já morreu e a Arquitectura Pós-Moderna 

já nasceu!”. 

Já na entrevista conduzida por José Manuel Fernandes, para além de também 

se abordarem questões sobre a arquitectura de Taveira, a entrevista é 

direcionada para as Amoreiras, os conceitos do seu projecto e para os 

simbolismos dos elementos por detrás da obra; como diz o arquitecto, “Nas 

Amoreiras iremos ver uma profusão de elementos medievais e de elementos da 

história de Portugal”266. 

Críticas maduras e pertinentes, motivo de diálogo crítico entre a classe dos 

arquitectos, também eram publicadas e abordadas com frontalidade, mas talvez, 

por serem escritas por profissionais, o tom era menos acusativo. Uma das 

críticas ao Movimento Moderno mais acentuada por Taveira, movimento que ia 

contra a ideia de pluralidade e contra a defesa da relação da arquitectura com a 

história e o local, era a sua repetitividade e conformidade da imagem, questão 

que foi abordada na entrevista dada a Alexandre Melo e Carlos Chora por Tomás 

Taveira. Nesta entrevista, os críticos de arte questionavam esta “contradição 

entre a preocupação de valorizar as especificidades locais e as notórias 

semelhanças entre edifícios pós-modernos de diferentes zonas do globo”267. 

Por outro lado e em acrescento, João Vieira Caldas e Paulo Varela Gomes 

questionam a “originalidade” ou a inspiração para o projecto das Amoreiras, 

muito devido às parecenças e influências de projectos de Michael Grave ou 

Bofill268 que, consequentemente, se manifestam na arquitectura de Taveira.  

No entanto, foram todas as polémicas e controvérsias em volta da obra269 e da 

figura de Tomás Taveira que levaram ao aparecimento da disciplina no campo 

mediático alargado. Consoante o seu papel de informador geral de todos os 

assuntos que se discutem e são relevantes para a sociedade, os jornais 

“respondem” ao debate público e às polémicas que envolvem a obra e o seu 

                                                             
266 José Manuel FERNANDES – “Tomás Taveira: cenografia e barroco”. Expresso, 

20.08.1983, suplemento Revista, p. 24. 
267 Alexandre MELO, Carlos CHORA – “Tomás Taveira: «sou um arquitecto barroco»”. 

Expresso, 01.12.1984, suplemento Revista, pp.31-32. 
268 “Outra questão é a de fazer sempre projectos parecidos ou copiados de arquitectos 

como Michael Graves ou Boffil…”. João Vieira CALDAS, Paulo Varela GOMES – “Tomás 
Taveira: «é impossível anular-me, penso»”. Expresso, 24.06.1989, suplemento Revista, 
pp.56-58. 
269 “As Amoreiras são um fenómeno mediático, cultural e comercial”. Jorge Manuel 

Fernandes Figueira FERREIRA - A periferia perfeita: Pós-modernidade na arquitectura 
portuguesa, anos 60-anos 80. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2009, p. 265. 

Figura 34 | José Manuel 
Fernandes – “Tomás 
Taveira: cenografia e 
barroco”. Expresso, 
20.08.1983, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2110 - Tomás 
Taveira – “O movimento 
pós-moderno já começou!”. 
Expresso, 01.05.1982, 
suplemento Revista.Figura 
2111 - José Manuel 
Fernandes – “Tomás 
Taveira: cenografia e 
barroco”. Expresso, 
20.08.1983, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2112 - Tomás 
Taveira – “O movimento 
pós-moderno já começou!”. 
Expresso, 01.05.1982, 

suplemento Revista. 

 

Figura 2113 - “Sexo e 
Poder” – Expresso, 
14.10.1989, suplemento 
Revista.Figura 2114 - 
Tomás Taveira – “O 
movimento pós-moderno já 
começou!”. Expresso, 
01.05.1982, suplemento 
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autor, dos quais também beneficiam na medida que “[a polémica] garante, de 

forma quase violenta, que as audiências não cairão na indiferença e manterão 

os seus níveis de consumo de informação”270. Nas palavras de Tomás Taveira, 

“Estamos num mundo do «star-system», e ele não foi construído pelas «stars», 

mas sim pelo mundo da informação, onde vocês vivem e do qual se alimentam. 

Vocês (os «media» em geral) precisam de inventar as «stars» para vender as 

ideias e, de alguma maneira, para construir um mundo ou consubstanciar a sua 

construção”271. No entanto, é necessário notar que Tomás Taveira aproveitou o 

“star-system”, segundo Pedro Gadanho, para se “auto-promover e auto-legitimar 

no campo social alargado”272. 

Nas páginas do Expresso os principais assuntos de polémica eram abordados 

num tom acusativo e provocatório, às vezes utilizando palavras bastante duras 

e cruéis, ou, num espectro oposto, apenas com o intuito de dar a conhecer o 

entendimento do arquitecto sobre as críticas feitas a seu respeito e à sua obra. 

As críticas em volta do edifício eram principalmente opiniões sobre o gosto e a 

adequação da estética do edifício.  

A nova estética trazida para a cidade, com as suas fachadas coloridas e formas 

não habituais, foi um tema muito discutido. No artigo de José Manuel Fernandes, 

a citação do comentário de Mário Ventura, jornalista do Diário de Notícias, à 

arquitectura das Amoreiras, um “choque panorâmico: pesado, aberrante e tão 

risível como incómodo”, “mamarrachos”273, resume a opinião geral do público 

sobre a “cosmética” do edifício, opinião partilhada por muitos profissionais. Na 

entrevista a Tomás Taveira por Alexandre Melo e Carlos Chora274, veiculam-se 

esses mesmo julgamentos por parte de arquitectos e urbanistas que “acusam os 

seus edifícios, as suas inovações, de estarem a destruir o perfil da cidade”, ou 

comentam a sua arquitectura como uma “arquitectura megalómana”, sem escala 

humana. 

No estilo irreverente, ousado e polémico, constante das suas abordagens 

públicas, Taveira responde aos comentários públicos sobre a “«arquitectura 

pirosa»”275 das Amoreiras assumindo um tom igualmente crítico. Na entrevista 

dada a João Vieira Caldas e Paulo Varela Gomes, Taveira marca na sua opinião 

a diferença entre os “«letrados»” que julgam que a sua arquitectura “ultrapassa 

                                                             
270 Pedro GADANHO - Arquitectura em Público: 15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um jornal português, p.172. 
271 João Vieira CALDAS, Paulo Varela GOMES – op.cit., pp. 56-58. 
272 Pedro GADANHO - Arquitectura em Público:15 anos de expansão mediática nas 

páginas de um jornal português., p. 435. 
273 José Manuel FERNANDES – “Torres das Amoreiras: o êxito do luxo”. Expresso, 

19.11.1983, p. 59. 
274 Alexandre MELO, Carlos CHORA – op.cit., pp. 31-32. 
275 João Vieira CALDAS, Paulo Varela GOMES – op.cit., pp.56-58. 
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todos os cânones possíveis daqueles que consideram o que devia ser 

arquitectura” e a dos “senhores e senhoras de «sociedade» (…) que consideram 

mau tudo o que não entra nos cânones deles, no cânone do bege”276. 

Num nível mais pessoal, escândalos de natureza política e sexual desviam a 

atenção mediática dos interesses arquitectónicos para o arquitecto. Houve, de 

facto, uma continuação do estatuto mediático de Taveira, não como arquitecto 

de eleição ou devido ao seu prestígio, mas antes como protagonista de um 

escândalo social que, consequentemente, ofuscou qualquer atenção, mérito ou 

cobiça na sua arquitectura277.  

Em 1989, a polémica volta-se para a vida privada de Tomás Taveira, com direito 

a uma edição do suplemento Revista278 dedica ao tema. “A crise das cassetes”279 

torna-o no principal protagonista de polémica, envolvendo uma série de figuras 

públicas, tendo mesmo consequências no campo político. Tal “fatalidade” e 

“excessos”, entre outras polémicas, foi admitida pelo arquitecto ao Público como 

“difícil de inverter ou alterar”280. 

Artigos nos quais se questionava a autoria281 das obras de Tomás Taveira, ou o 

nível de legitimidade da atribuição de projectos a Tomás Taveira, eram também 

frequentes no campo generalista cuja atenção mediática se alargou e criou 

repercussões ao longo dos anos. O processo sobre a alegada “autoria exclusiva” 

de Tomás Taveira de cinco obras enquanto colaborador no atelier de Conceição 

Silva foi uma polémica alimentada, relatada e documentada, desde o motivo de 

processo de três arquitectos que não reconheceram a autonomia de Taveira282, 

até ao esclarecimento por João de Brito num artigo ao Público em que afirma 

que “Tomás Taveira não é o autor exclusivo destas obras, e que o autor é 

Conceição Silva”283.  

Já na entrevista feita por João Vieira Caldas e Paulo Varela Gomes a Tomás 

Taveira é questionada a atribuição, ou não, de projectos a Taveira através de 

                                                             
276 Idem, ibidem. 
277A arquitectura de Tomás Taveira perde, de facto, posição no campo arquitectónico 

como também destaque nas páginas dos meios generalistas. 
278 “Sexo e Poder” – Expresso, 14.10.1989, suplemento Revista. 
279 Eduardo DAMÁSIO – “A crise das cassetes de Tomás Taveira”. Público, 02.12.2004, 

p. 14. 
280 “Sempre apanhado em excessos, é uma fatalidade”. Público, 08.10.1990, suplemento 

Especial Férias, p. V. 
281 “Deslocando agora as questões para um plano mais pessoal, começaríamos por 

colocar precisamente a questão da autoria em arquitectura, na sua relação com o trabalho 
colectivo em atelier”. Alexandre MELO, Carlos CHORA – op.cit., 31-32. 
282 Bárbara REIS - “Taveira reivindica autoria de obras do atelier do seu mestre”. Público, 

15.04.2004, p. 46  
283 Bárbara REIS - “Taveira perde acção contra arquitectos sobre autoria de obras de 

Conceição Silva.”. Público, 29.06.2004, p. 46. 

Figura 36 | Bárbara Reis - 
“Taveira perde acção contra 
arquitectos sobre autoria de 
obras de Conceição Silva.”. 
Público, 29.06.2004, 

(400x560mm). 

 

Figura 2266 - Isabel Salema 
– “A nova fortaleza da 
cultura”. Público, 
13.02.1991.Figura 2267 - 
Bárbara Reis - “Taveira 
perde acção contra 
arquitectos sobre autoria de 
obras de Conceição Silva.”. 

Público, 29.06.2004.  

 

Figura 2268 - Isabel Salema 
– “A nova fortaleza da 
cultura”. Público, 
13.02.1991. 

 

Figura 2269 - Paulo Varela 
Gomes – “Um pedaço de 

Figura 35 | “Sexo e Poder” – 
Expresso, 14.10.1989, 
suplemento Revista. 

 

Figura 2188 - Bárbara Reis 
- “Taveira perde acção 
contra arquitectos sobre 
autoria de obras de 
Conceição Silva.”. Público, 
29.06.2004.Figura 2189 - 
“Sexo e Poder” – Expresso, 
14.10.1989, suplemento 
Revista. 

 

Figura 2190 - Bárbara Reis 
- “Taveira perde acção 
contra arquitectos sobre 
autoria de obras de 
Conceição Silva.”. Público, 
29.06.2004.  

 

Figura 2191 - Isabel Salema 
– “A nova fortaleza da 
cultura”. Público, 
13.02.1991.Figura 2192 - 
Bárbara Reis - “Taveira 
perde acção contra 
arquitectos sobre autoria de 
obras de Conceição Silva.”. 
Público, 29.06.2004.Figura 
2193 - “Sexo e Poder” – 
Expresso, 14.10.1989, 
suplemento Revista. 

 

Figura 2194 - Bárbara Reis 
- “Taveira perde acção 
contra arquitectos sobre 
autoria de obras de 
Conceição Silva.”. Público, 
29.06.2004.Figura 2195 - 
“Sexo e Poder” – Expresso, 
14.10.1989, suplemento 
Revista. 
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concursos ou através das suas relações com altos cargos da sociedade 

portuguesa. A pergunta “Você é arquitecto do Poder?” é então dirigida 

directamente a Taveira, à qual reponde “Esse é mais um delírio…outro dos 

imensos que andam à minha volta” 284. 

Em 1993, o projecto Amoreiras foi reconhecido no campo especializado através 

da atribuição do Prémio Valmor, “com o júri a destacar o pós-modernismo da 

obra, o «uso inovador da cor» e o facto dele «conferir uma nova singularidade à 

cidade»”285. 

Também na esfera social, nota-se a posterior aceitação da estética do Complexo 

das Amoreiras por parte dos habitantes de Lisboa, ou, então, apenas a 

habituação. Na verdade, a polémica sobre o aspecto exterior das Amoreiras 

perde espaço nas páginas dos meios generalistas e, como Ricardo Dias Felner 

afirma, “hoje são as pessoas que o frequentam que lhe dão fama”286. Só vinte 

anos depois se volta a dar destaque ao Complexo Comercial e ao arquitecto, 

num conjunto de artigos sobre os centros comerciais portugueses. Incluída neste 

segmento está uma entrevista a Tomás Taveira287, na qual o arquitecto mostra 

não só a sua reflexão sobre os “princípios do pós-modernismo”, mas também 

relembra os “biliões de farpas” contra as quais teve que defender o seu projecto. 

No entanto, agora com uma maior “emoção e até admiração” do que no momento 

de construção, o arquitecto afirma “que o tempo veio dar-lhe razão” e que o seu 

projecto, “um pouco ousado”, tem agora “um maior consenso acerca da sua 

valia”.   

 

3.2 | Centro Cultural de Belém 

 

O projecto do Centro Cultural de Belém (1988-1993)288 não foi apenas um marco 

arquitectónico e simbólico da consolidação democrática e económica de 

Portugal. Num outro espectro, o CCB trouxe, tal como o Complexo Comercial 

das Amoreiras, uma série de debates ao círculo profissional dos arquitectos e 

matéria de polémica para o público. 

                                                             
284 João Vieira CALDAS, Paulo Varela GOMES – op.cit., pp.56-58. 
285 Ricardo Dias FELNER – “Primeiro centro comercial moderno surgiu há 20 anos”. 

Público, 25.09.2005, p. 3 
286 Idem, ibidem. 
287 Ricardo Dias FELNER – “Tomás Taveira”. Público, 25.09.2005, p. 4. 
288 O concurso foi lançado em Fevereiro de 1988 e foi finalizado em Dezembro do mesmo 

ano com a escolha da parceria Gregotti-Salgado como a vencedora. As obras iniciaram-
se em 1989 e a inauguração ao público foi em 1993, com apenas três dos cinco módulos 
previstos construídos. 
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Desde a divulgação da construção de um novo Centro Cultural, passando pelo 

concurso até à fase de construção e finalização da obra, o Centro Cultural de 

Belém tornou-se, sob o olhar do público, alvo de comentários e críticas, cuja 

escala de importância do equipamento para o País veio intensificar.  

As primeiras polémicas mediáticas do CCB289 espoletaram-se como 

consequência das alterações feitas às condições iniciais previstas no programa 

do concurso. As limitações urbanísticas e arquitectónicas regulamentares do 

concurso eram um desafio para os arquitectos, que procuravam conciliar as 

condicionantes do Plano de Salvaguarda e Valorização da Zona Monumental de 

Belém com a necessidade de um ”Centro de Reuniões”, um “Centro de 

Exposições”, uma “instalação hoteleira” e um “Equipamento complementar e de 

apoio”290, acrescido, ainda, das restrições de tempo definidas pela reunião da 

presidência do Conselho das Comunidades Europeias, em 1992, que apressava 

e aumentava a urgência de todo o processo. 

Deste modo, a sugestão, e posterior concretização, do aumento das 

capacidades culturais do auditório, para a possibilidade de realização de teatro, 

ópera e bailado, introduziu reformulações no projecto e incrementos não só na 

estimativa orçamental, mas também na cércea do Auditório, condicionante de 

ordem urbanística. Vittorio Gregotti, um dos autores do projecto, comentou mais 

tarde, em entrevista a Paulo Varela Gomes, que “As alterações do programa 

acabaram por ter efeitos positivos; a introdução do sistema Teatro e da torre 

foram factos positivos, levaram a soluções arquitectónicas felizes”291.  

Ao contrário da sua natureza diplomática, que tinha um programa delimitado e 

restrito, a “nova fortaleza da cultura”292, assim apelidada por Isabel Salema, não 

tinha uma identidade museológica nem uma prática cultural definida o que 

dificultou a recepção aberta do edifício por parte do público devido à indefinição 

do futuro do CCB após o acolhimento da sede do Conselho das Comunidades 

Europeias. Também em termos arquitectónicos, o arquitecto italiano comentou 

o seu descontentamento: “as incertezas do programa é que criaram dificuldades. 

Por exemplo, o Museu? Nós tivemos uma ideia de Museu, mas continuamos a 

não saber se é um Museu de arte contemporânea, de arte antiga, se é 

                                                             
289 O Centro Cultural de Belém foi concebido como um espaço cultural que albergaria, 

temporariamente, a sede da presidência do Conselho das Comunidades Europeias, em 
1992. Desta forma, o seu programa seguia dois princípios, o cultural e o diplomático. 
290 Mário Duarte DUQUE – “Centro Cultural de Belém”. Revista Arquitectos, n.º 2, 1989, 

p. 50. 
291 Paulo Varela GOMES – “Um pedaço de cidade”. Expresso, 21.12.1991, suplemento 

Revista, p. 74.  
292 Isabel SALEMA – “A nova fortaleza da cultura”. Público, 13.02.1991, p. 5. 

Figura 37 | Isabel Salema – 
“A nova fortaleza da cultura”. 
Público, 13.02.1991, 

(400x560mm) 

 

Figura 2344 - Paulo Varela 
Gomes – “Um pedaço de 
cidade”. Expresso, 
21.12.1991.Figura 2345 - 
Isabel Salema – “A nova 
fortaleza da cultura”. 
Público, 13.02.1991. 

 

Figura 2346 - Paulo Varela 
Gomes – “Um pedaço de 
cidade”. Expresso, 
21.12.1991. 
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intemporal, como vai ser gerido… Isto tem tudo uma importância muito grande 

para a definição arquitectónica”293. 

Juntamente a esta última controvérsia, a hipótese de desclassificação do 

Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém como conjunto monumental 

classificado como Património da Humanidade pela UNESCO foi aproveitada 

pelos jornais para “somar” às críticas e polémicas relativas ao CCB294. 

O artigo “Crescem o orçamento e o ritmo de construção”295, de Isabel Braga, no 

Público, em 1990, é um de muitos sobre o maior de todos os escândalos públicos 

e principal assunto mediático em torno do CCB. Por um lado, destaca a 

ultrapassagem do limite do valor estimado e, por outro, as incertezas em relação 

ao cumprimento do prazo definido para a conclusão da obra. De facto, passados 

dois anos sobre o início da construção do novo centro cultural, Torcato 

Sepúlveda questiona a passagem dos iniciais 6.5 milhões de contos para 40 

milhões de contos, afirmando que “Num País em que o Governo nos está sempre 

a dizer que os recursos para as estruturas básicas escasseiam; num país em 

que o Governo nos está sempre a dizer que não se investe na Cultura porque 

falta o dinheiro”296. Fica, portanto, surpreendido com a quantidade, massiva para 

o nosso País, gasta no novo centro, questionando, ainda, se “Estarão estes [40 

milhões de contos] a ser bem aplicados?” 297. 

O Centro Cultural de Belém começa, deste modo, a ser caracterizado como uma 

“obra de regime”298, com o único intuito de “glorificar o cavaquismo em pedra, 

pô-lo na história da cidade e dar-lhe o toque das Descobertas”299, sem que haja 

qualquer atenção ou prevenção em relação aos custos. Como sublinha Vicente 

Jorge Silva para o Público, “o Centro Cultural de Belém tornou-se o símbolo vivo 

(…) do novo-riquismo ostentatório, inconsequente e caricatural do cavaquismo” 

300. 

A atenção mediática do CCB era direccionada, quase na sua totalidade, para as 

despesas do Estado na sua construção, pelo que os interesses arquitectónicos 

eram postos em segundo plano, não incluindo, claro, as objecções públicas à 

                                                             
293 Paulo Varela GOMES – “Um pedaço de cidade”, p. 74. 
294 “UNESCO decide sobre Belém”. Expresso, 15.06.1991, p. 11. 
295 Isabel BRAGA – “Crescem o orçamento e o ritmo de construção”. Público, 12.12.1990, 

p. 28. 
296 Torcato SEPÚLVEDA – “40 milhões por um novo Palácio em Belém”. Público, 

13.02.1991, p. 3.  
297 Idem, ibidem. 
298 Paulo PORTAS – “O desastre de Belém”. O Independente, 15.02.1991, p. 17. 
299 Idem, ibidem. 
300 Vicente Jorge SILVA – “O último elefante branco”. Público, 02.03.1991, p. 3. 

Figura 38 | Paulo Varela 
Gomes – “Um pedaço de 
cidade”. Expresso, 
21.12.1991. 

 

Figura 2421 - Jornal 
Arquitectos, n.º 74-75, 
1989.Figura 2422 - Paulo 
Varela Gomes – “Um 
pedaço de cidade”. 
Expresso, 21.12.1991. 

 

Figura 2423 - Jornal 

Arquitectos, n.º 74-75, 1989. 

 

Figura 2424 - Ana Queirós 
Vale – “Uma Microcidade À 
Beira Rio Plantada”. Jornal 
Arquitectos, n.º 74-75, 
1989.Figura 2425 - Jornal 
Arquitectos, n.º 74-75, 
1989.Figura 2426 - Paulo 
Varela Gomes – “Um 
pedaço de cidade”. 
Expresso, 21.12.1991. 

 

Figura 2427 - Jornal 
Arquitectos, n.º 74-75, 
1989.Figura 2428 - Paulo 
Varela Gomes – “Um 
pedaço de cidade”. 
Expresso, 21.12.1991. 

 

Figura 2429 | Jornal 

Arquitectos, n.º 74-75, 1989. 

 

Figura 2430 - Ana Queirós 
Vale – “Uma Microcidade À 
Beira Rio Plantada”. Jornal 
Arquitectos, n.º 74-75, 
1989.Figura 2431 - Jornal 
Arquitectos, n.º 74-75, 1989. 

 

Figura 2432 - Ana Queirós 
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estética do edifício. Segundo Paulo Varela Gomes, “Aquele monstro de betão”301, 

“caveira monumental”302, “bunker”303, “«mamarracho»”304 “é o que lhe têm 

chamado «fazedores de opinião» sem qualquer cultura arquitectónica e 

urbanística e sem discernimento estético e cívico para além de meia dúzia de 

ideias banais e roídas pela traça acerca de «traça» («primitivas», sempre) do 

«património» e do «carácter de Lisboa»”305. 

Desta forma, baseado numa entrevista aos arquitectos vencedores do concurso, 

o historiador escreve um artigo crítico de “«uma excelente obra de arquitectura 

e urbanismo»”306, procurando fazer compreender a essência por detrás do 

projecto, da “coerência «gregottiana»”307. Porém, neste artigo, o autor punha 

frente a frente os aspectos negativos e positivos que tornavam o CBB “uma 

grande obra de arquitectura”308, acrescentando e esclarecendo os leigos da 

arquitectura que “o CCB não é uma obra sem mácula no que respeita ao modo 

como faz cidade na área de Belém. Mas aquelas que penso serem as fraquezas 

do projecto nesse campo não resultaram de leviandade, distracção ou estupidez. 

Resultaram intrinsecamente do modo como Vittorio Gregotti vê a arquitectura e 

a cidade”309. 

O Centro Cultural de Belém, como ícone político ou ícone arquitectónico, foi 

motivo de escrutínio, seja fora ou dentro da cultura arquitectónica, nos jornais 

generalistas ou nas revistas especializadas, dentro ou fora do País. No meio 

arquitectónico português a comunicação oficial dos resultados do concurso para 

o Centro Cultural gerou uma reacção de “algum ressentimento e ceticismo”310. 

Alvo constante de julgamentos e comentários a diversos níveis, o local escolhido 

para o projecto foi a primeira “fase” de críticas do meio profissional. De facto, a 

adequação do local era posta em causa. Por um lado, defendia-se a relação do 

local com a história de Portugal, com diversas construções que marcam a sua 

evolução como o Palácio da Quinta Real da Praia (século XVI), o Mosteiro do 

Jerónimos (1501), Torre de Belém (1519) ou o Padrão dos Descobrimentos 

                                                             
301 Paulo PORTAS – op.cit., p. 17. 
302 Idem, ibidem. 
303 Miguel Sousa TAVARES – “O Bunker”. Diário de Notícias, 16.02.1991, p. 20. 
304 Paulo Varela GOMES – “A grande regra”. Expresso, 21.12.1991, suplemento Revista, 

p. 80. 
305 Idem, ibidem. 
306 Idem, ibidem. 
307 Idem, ibidem. 
308 Idem, ibidem. 
309 Idem, ibidem. 
310 Paulo Varela GOMES – “Um pedaço de cidade”, p. 74. 
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(1960), erguido por ocasião da Exposição do Mundo Português (1940), 

continuando, assim, “o significado do lugar de Belém”311.  

Em acrescento à ideia anterior, Manuel Costa Lobo, responsável pelo Plano de 

Salvaguarda e Valorização Ajuda-Belém apresentado durante os anos de 1987 

e 1990, comenta o projecto do CCB com base no plano e nas questões 

patrimoniais do lugar. Em “Vitória da cultura e da cidade de Lisboa”312, Costa 

Lobo aprova-o como um volume que “conteria elementos de interesse prático 

para Belém como componentes de interesse nacional e nível europeu, 

indispensáveis à promoção de Lisboa e, nomeadamente, de Belém, de forma a 

casar o valor arqueológico, simbólico, estético e cultural dos Jerónimos e da 

Torre de Belém, com o testemunho vivo da nossa época”. 

Em oposição, a destruição da “memória histórica de Belém e dos monumentos 

que, hoje, evocam os Descobrimentos”313 com a reconstrução dos “volumes 

edificados que continham a praça rectangular da exposição dos centenários”314 

era, para Gonçalo Ribeiro Telles, “incoerente”315 e surgiria como um “corpo 

estranho”316.  

Na verdade e em adição, a transformação da fachada do Mosteiro dos Jerónimos 

“num lado de uma praça”317 era considerada uma função redutora para um 

Monumento Nacional tão importante. Muitos profissionais acreditam que “outras 

áreas da cidade, com características semelhantes, mas absolutamente 

abandonadas e expectantes a uma qualquer renovação selvagem, muito 

beneficiariam com a implantação de um equipamento como o Centro Cultural”318, 

acrescentando ainda que, perante um território já preenchido de cultura, 

“escolheu-se o óbvio”319.  

No seguimento desta crítica, Nuno Portas, membro do júri do concurso, publicou 

no Jornal Arquitectos o seu esclarecimento em relação à escolha do vencedor 

do concurso para o Centro Cultural de Belém. O arquitecto afirma que se 

privilegiaram soluções que representassem um melhor domínio do urbanismo, 

                                                             
311 Mário Duarte DUQUE – “Centro Cultural de Belém”. Revista Arquitectos, n.º 2, 1989, 

p. 50. 
312 Manuel Costa LOBO – “Vitória da cultura e da cidade de Lisboa”. Jornal de Letras, 

Artes e Ideias, n.º 470, 09.07.1991, p. 18. 
313 Gonçalo Ribeiro TELLES – “Um corpo estranho ao génio do sítio”. Jornal de Letras, 

Artes e Ideias, n.º 470, 9.07.1991, p. 17. 
314 Idem, ibidem. 
315 Idem, ibidem. 
316 Idem, ibidem. 
317 Michel TOUSSAINT – “Afinal o Centro Cultural de Belém/ Fundação das Descobertas 

interessa-se por arquitectura”. Jornal Arquitectos, n.º 123, 1993, p. 12 
318 Michel Toussaint Alves PEREIRA – “Do sítio ao edifício: O Centro Cultural de Belém”. 

Lusíada, n.º 1, 1992, p. 146. 
319 Idem, ibidem. 
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isto é, que se integrassem no desenho urbano do lugar, em detrimento de 

soluções que se concentrassem no objecto de arquitectura em si320.  

Justifica, assim, a decisão final entre a proposta de Byrne, com “relações de 

contiguidade entre serviços complementares separados por verdadeiras ruas”321 

e arquitecturas diferenciadas, e a uniformidade formal dos quarteirões e a malha 

delgada de Gregotti-Salgado. Por outro lado, sendo o concurso representativo 

de um novo debate arquitectónico entre o pós-moderno e o depois do pós-

moderno, fundamenta a exclusão dos “«lamentos» pós-modernistas”322, como 

eram os projectos de Tomás Taveira e Charles Correa, os “«vagidos» des-

construtivistas”323, de Manuel Graça Dias e, numa segunda fase de selecção, as 

soluções de Jean Tribel e Jean Pistre que “ofereciam, ou exibiam, maior 

individualização técnico-formal das partes”324 e a “proposta mais unitária e 

centralizada”325 de Manuel Tainha. 

Nuno Portas termina o artigo, seguindo o mesmo pensamento que estava na 

base da escolha dos projectos finalistas, ou seja, a adequação urbanística do 

edifício, com uma analogia entre Eugénio dos Santos e Ressano Garcia versus 

Vittorio Gregotti e Gonçalo Byrne: atribui a Gonçalo Byrne a “desagregação das 

arquitecturas”326 das expansões burguesas de Ressano Garcia e ao projecto 

Gregotti-Salgado o lado de Eugénio dos Santos, isto é , “[o projecto Gregotti-

Salgado] cuidou de assegurar, com convicção, a unidade formal dos quarteirões, 

(...) sobrepondo o efeito de conjunto ao da (delgada) malha de «travessa» que 

os separa”327. 

Neste mesmo número do Jornal Arquitectos, dedicado às propostas de concurso 

para o Centro Cultural de Belém, são incluídos, para além deste depoimento 

crítico de Nuno Portas, um artigo sobre a proposta vencedora, baseado numa 

entrevista com Manuel Salgado328, e ainda duas entrevistas aos outros dois 

                                                             
320 “Quando se expuseram as 50 propostas poderá ver-se – sem esforço, creio – que o 

júri favoreceu, para a segunda volta, soluções que previligiaram um certo entendimento 
urbano da Arquitectura sobre o seu entendimento enquanto objecto singular”. Nuno 
PORTAS – “Gregotti ou Byrne: Eugénio dos Santos ou Ressano”. Jornal Arquitectos, n.º 
74-75, 1989, p. 6. 
321 Idem, ibidem. 
322 Idem, ibidem. 
323 Idem, ibidem. 
324 Idem, ibidem. 
325 Idem, ibidem. 
326 Idem, ibidem. 
327 Idem, ibidem. 
328 Ana Queirós VALE – “Uma Microcidade À Beira Rio Plantada”. Jornal Arquitectos, n.º 

74-75, 1989, pp.7-8. 
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finalistas, Gonçalo Byrne329 e Manuel Tainha330. Nestas entrevistas, foram 

abordados os motivos de participação no concurso, os conceitos por detrás das 

propostas apresentadas e as opiniões dos arquitectos sobre a adequação ao 

lugar, os comentários do júri, a vastidão do programa e os prazos apertados, 

entre outros factores. 

O interior da “cidadela”331 era outro panorama de críticas face às especificações 

do programa do concurso. A organização interna do complexo, referenciado à 

rua e à praça, pretendia criar “um percurso pedonal feito de espaços muito 

diversificados, cobertos ou a céu aberto, de permanência, de passeio, de 

comércio”332.  

Porém, Michel Toussaint comenta a difícil relação visual e a pobre articulação 

dos diferentes módulos com o exterior do perímetro, esperando “um eixo de 

conexão urbano entre a Praça do Império e a rua da Praia do Bom Sucesso” e 

não uma passagem feita por “duas «escadinhas»”333. Desta forma, Toussaint 

comenta o resultado obtido como “francamente mal concebido como um 

conjunto coerente de espaços abertos”334 pois havia uma carência de fluidez e 

de relações de continuidade entre espaços num equipamento cujo objectivo era 

atrair pessoas para a cultura. Quer fosse a relação entre os espaços interiores, 

quer fosse entre exterior-interior, o CCB era visto pelo autor como uma analogia 

perfeita à fortaleza335. 

Passados dez anos, o Jornal de Letras, Artes e Ideias faz um balanço da vida e 

da utilização do equipamento, assim como uma revisão das contestações feitas 

ao projecto. Num número dedicado ao CCB, foram reunidos depoimentos de 

diversos arquitectos sobre a sua relação com a cidade, incluindo a de Pedro 

Brandão, José Manuel Fernandes, Gonçalo Byrne e a de Manuel Salgado.  

“A polémica está enterrada”336 foram as palavras do arquitecto português, que 

trabalhou em parceria com Vittorio Gregotti, em relação a todas as controvérsias 

em volta do Centro Cultural. Manuel Salgado dirigia-se ainda às questões 

arquitectónicas e urbanísticas feitas então, afirmando que “O CCB foi 

                                                             
329 Ana MAGALHÃES, Tiago OLIVEIRA – “Contestar a Ideia do Grande Elefante Branco 

da cultura: entrevista a Gonçalo Byrne”. Jornal Arquitectos, n.º 74- 75, 1989, pp. 9-11. 
330 Ana MAGALHÃES, Tiago OLIVEIRA – “«Para mim o Tejo é o grande Monumento»: 

entrevista a Manuel Tainha”. Jornal Arquitectos, n.º 74-75, 1989, pp. 12- 14. 
331 Isabel SALEMA – “A nova fortaleza da cultura”. Público, 13.02.1991, p. 5. 
332 Michel TOUSSAINTT – “Afinal o Centro Cultural de Belém/ Fundação das Descobertas 

interessa-se por arquitectura”. Jornal Arquitectos, n.º 123, 1993, p. 12. 
333 Idem, ibidem. 
334 Idem, ibidem. 
335 Idem, ibidem. 
336 Maria Leonor NUNES, Susana Ribeiro MARTINS – “A estrela de Belém”. Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, n.º 847, 19.03.2003, p. 12. 
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completamente absorvido pela cidade e é muito utilizado como espaço público, 

onde as pessoas vivem ao ar livre. Esse é, para mim, um dos aspectos mais 

significativos. O CCB já não e um corpo estranho, algo que as pessoas rejeitam, 

mas pelo contrário, um espaço de convívio337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
337 Idem, ibidem. 
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4 | CONCLUSÃO 
 

O principal objectivo da presente dissertação centra-se na reunião de informação 

para a construção de uma matriz na qual se confronta a mediatização 

especializada e não especializada da arquitectura. É, para tal efeito, 

estabelecida uma análise das três principais etapas definidoras desta tese, 

nomeadamente, o contexto político, social e económico do País e o contexto 

histórico do campo da arquitectura, o estudo e análise dos diferentes meios de 

comunicação e como estes operam perante os mesmos casos de estudo. 

A primeira ilação é, portanto, a relação indissociável e simbiótica entre as 

diferentes etapas. Constata-se, de facto, uma intersecção dos assuntos da 

sociedade portuguesa com os da imprensa influenciando-a, quer no seu 

conteúdo e apresentação, quer na duração do meio. Porém, a evolução da 

arquitectura e, consequentemente, a mudança dos seus problemas e reflexões 

também intervieram na sociedade, principalmente, no que diz respeito ao 

entendimento da arquitectura como prática cultural e à sua importância nos 

interesses comuns. 

Com efeito, ao longo do século XX, notam-se mudanças constantes nos meios 

especializados às quais alguns meios resistiram. A Arquitectura e a sua última 

série Arquitectura Portuguesa, apesar das interrupções, foi a revista que melhor 

resistiu aos altos e baixos da sociedade e da profissão, acompanhando a 

cronologia do mundo profissional. Para além de sofrer alterações ao nível do 

editorial, do aspecto físico, do conteúdo, da equipa editorial e dos diversos 

proprietários, a revista adapta-se e desenvolve-se em relação às condições 

sociais, políticas e económicas do País. 

A publicação, evolução e o surgimento de determinados temas, durante as suas 

cinco séries, foi o que lhe conferiu uma identidade própria. Como tal, abordava 

várias matérias de arquitectura: relacionadas ou co-relacionadas, constantes ou 

pontuais, actuais ou antigas, assuntos que gradualmente evoluíram no destaque 

do debate arquitectónico ou que perderam o seu contexto na história da 

arquitectura. 

A habitação, o urbanismo, as artes plásticas são as questões constantemente 

tratadas na discussão arquitectónica. Porém, entre os principais marcos 

históricos que influenciaram o curso da discussão arquitectónica encontram-se 

o Congresso de 48 e a aquisição da revista pelo ICAT, as primeiras reflexões 

críticas ao Movimento Moderno associadas ao Inquérito à Arquitectura Regional 

e a Revolução de 25 de Abril de 1974. Notou-se uma evolução dos temas, 
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consequentemente e respectivamente, para uma  nova perspectiva do 

Movimento Moderno, para as questões de habitação social, do ensino e  do 

design e para temas de património, urbanismo e a estabilização da crítica.  

Verifica-se, assim, uma evolução das temáticas da própria arquitectura 

relacionada com as mudanças no País e, consequentemente, na imprensa 

especializada, que foram continuadas pelo Jornal Arquitectos. 

O paralelismo entre os temas abordados nos meios especializados e nos não 

especializados é resultado desta influência mútua entre a sociedade e os 

interesses do debate interno arquitectónico. Enquanto, por um lado, o meio 

profissional da arquitetura lutava, e luta, por uma visibilidade mais alargada, o 

meio generalista aproveitou a emergência da arquitectura como assunto social 

para benefício próprio dos seus interesses. 

A atenção mediática dada a Tomás Taveira e todos os escândalos em volta dele 

é um exemplo da publicação da arquitectura, ou mais acertadamente de algo ou 

alguém relacionado com a disciplina, sob os interesses jornalísticos, utilizando a 

natureza do conteúdo da notícia para captar a atenção dos leitores e vender, 

recorrendo a textos, títulos e imagens arrojadas como fazem no suplemento 

Revista em Outubro de 1989 com a chamada de capa “Sexo e Poder”. A 

arquitectura presenciava-se, primeiramente e desta forma, quase dependente de 

polémicas e controvérsias. 

A associação pública da arquitectura com os contextos sociais, políticos e 

económicos e a exploração das polémicas de cariz negativo em volta da 

disciplina, foi o que ultimamente permitiu a entrada do campo arquitectónico 

numa realidade mais abrangente e, posterior e consequentemente, a introdução 

de uma perspetiva mais profissional nos meios generalistas,  a difusão da 

produção arquitectónica e a definição do seu lugar na prática cultural.  

De facto, no âmbito jornalístico, a comunicação verifica-se como o elemento 

fundamental no domínio da arquitectura no que diz respeito ao seu sucesso e à 

relevância pública de um projecto. É algo que não se pode contestar uma vez 

que a centralidade no contexto generalista, primeiro com as polémicas de 

natureza social, política, económica ou estética, passando, sucessivamente, 

para artigos de opinião ou críticas profissionais e mais especializados, desde 

entrevistas com os arquitectos ou a apresentação de um projecto, é, de certa 

forma, uma espécie de publicidade à arquitectura e ao projecto e, como tal, 

assunto de discussão pública.  



79 

 

Em acrescento, a frase de Oscar Wilde “só há uma coisa no mundo pior do que 

falarem de nós: é que de nós ninguém fale”338, adequa-se à sociedade de 

informação, do imediatismo e do consumo em que nasceu a imprensa 

generalista da arquitectura e à ideia de que, boa ou má, a crítica mantém a 

relevância e a discussão. Claro que o conceito de que nenhum tipo de 

publicidade é má é questionável, como se pode verificar pelas consequências 

políticas e pessoais que os arquitetos referidos no casos estudados sofreram. 

Em oposição, o slogan “primeiro estranha-se, depois entranha-se” de Fernando 

Pessoa, reflecte a acção e a contribuição que os media tiveram na transformação 

da inicial rejeição pública a um projecto na sua aceitação através da constante 

visibilidade e discussão da obra, como também, na habituação ou na diluição do 

assunto controverso ao longo do tempo e na discussão pública. 

Por outro lado, o debate público da disciplina nas páginas dos meios 

generalistas, aliado às críticas escritas por profissionais, familiarizou o público 

com a arquitectura e, de certa forma, deu-lhe a oportunidade de valorizar, ou 

mesmo formar o gosto em arquitectura. Ou, complementando, as polémicas, as 

controvérsias e o “starsystem” influenciaram a avaliação e a percepção por parte 

do público do que é arquitectura de maior ou menor qualidade.  

A análise da mediatização do Centro Comercial das Amoreias e do Centro 

Cultural de Belém testemunha esta mesma aproximação a um caracter mais 

especializado das críticas e reflexões no contexto generalista nacional, a 

solidificação da função que a arquitectura, o arquitecto, a crítica e o crítico 

desempenham na sociedade e na percepção da disciplina pelo público e, 

igualmente, a divulgação e aceitação de uma obra através da sua exposição nos 

meios generalistas.  

Para além disso, os casos de estudo também comprovam a diferença entre os 

objectivos derradeiros das publicações generalistas e das especializadas. De 

facto, ao contrário dos meios generalistas e das suas inúmeras páginas em 

diversas edições sobre as polémicas e as controvérsias de obras arquitectónicas 

(tudo sob os interesses de destaque, venda e prestígio da publicação), os meios 

especializados dedicam menos edições à mesma obra, visto que a sua intenção 

é não só apresentar uma diversidade de projectos, mas também o projecto em 

si e o seu “papel” na disciplina de arquitectura. Ou seja, procuram expor as 

intenções do arquitecto e como este “vê” a cidade e a arquitectura.  

Assim, podemos concluir que a exposição arquitectónica sob o olhar público teve 

que submeter-se às críticas e à vertente negativa do debate público mas, mais 

                                                             
338 Oscar WILDE – O Retrato de Dorian Gray. Lisboa: Vega Editora, 2000, p. 4 
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que isso, permitiu a criação de um estatuto de interesse e discussão que apenas 

seria possível com a exposição mediática. No entanto, a questão que se levanta 

está relacionada com a ainda visível vulnerabilidade dos conhecimentos do 

público sobre a arquitectura perante o seu maior reconhecimento como disciplina 

fundamental para os interesses comuns. 

Nesta perspectiva, reflecte-se sobre o que será mais adequado para alterar o 

status quo da arquitectura nas páginas dos generalistas. Será suficiente alterar 

a abordagem dos textos, com linguagem mais prosaica e menos hermética, com 

desenhos e fotografias mais aliciantes, dando a conhecer, para além das 

exposições, das entregas de prémios e do “starsystem”, arquitectos e projectos 

menos conhecidos para o público? Ou é apenas uma questão de assumir que 

há um limite para a presença da essência da arquitectura nos meios generalistas 

e do espectro dos leitores leigos interessados por arquitectura? 

De qualquer das maneiras, responsabilizar os jornalistas ou as críticas negativas 

e controversas, que apenas têm o papel de reportar os acontecimentos na 

sociedade, pela falta de interesse ou ignorância sobre os campos e subcampos 

da arquitectura, não parece ser legítimo pois é esta ambiguidade da arquitectura 

nos jornais, entre a vontade de superar a restritividade da disciplina sendo os 

seus profissionais a partilhá-la com o público e as criticas e textos de opinião 

feitos sob os interesses jornalísticos, que elevou a arquitectura ao patamar de 

prática cultural e de debate público onde se encontra actualmente. 
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6 | ANEXOS 
 

 

ANEXO I – MOVIMENTO DA IMPRENSA PERIÓDICA PORTUGUESA (POR 

DÉCADAS) DE 1641 A 1980 (dados tratados por Lúcia Mariano Veloso in Manuel 

Motta de SOUSA, Lúcia Maria Mariano VELOSO – História da imprensa 

periódica portuguesa. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 

1987, p. 33) 

 

1641-1650 1651-1660 1661-1670 1671-1680 

2 0 1 0 

1681-1690 1691-1700 1701-1710 1711-1720 

1 1 0 1 

1721-1730 1731-1740 1741-1750 1751-1760 

1 2 1 11 

1761-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800 

4 3 5 10 

1801-1810 1811-1820 1821-1830 1831-1840 

62 62 227 363 

1841-1850 1851-1860 1861-1870 1871-1880 

335 434 687 993 

1881-1890 1891-1900 1901-1910 1911-1920 

1673 - 3271 - 

1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 

5292 5550 4954 4630 

1961-1970 1971-1980 - - 

7658 11362 - - 
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Jornal Arquitectos (1981- actualidade) 
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actualidade) 
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Portugal 

(1923) 
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do Regime 

Democrático 

(1974) 

ANEXO II – CRONOLOGIA 

Arquitectura (I série: 1927 -1945)  

Arquitectura (II série: 1946 -1957)  

Arquitectura (III série: 1957 -1974) 
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Arquitectura (IV série: 
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(V série: 1985 -1988) 
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(1993) 
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Primeira emissão 

televisiva em 

Portugal (1957) 

Exposição 

Artes ao 

Serviço da 

Nação 

(1966) 

Adesão de Portugal 

à CEE (1986) 

Exposição 

do Mundo 

Português 

(1940) 

Gazeta da Restauração (1641-1656) Diário de Notícias (1863-actualidade) 

O Século (1880-1977) 

Jornal de Notícias (1888-actualidade) 

Sociedade dos Arquitectos 

Portugueses (1902 ) 

Annuário (1905-1911) 

Architectura Portugueza  (1908-1958) 

Sindicato Nacional dos Arquitectos (1933) 

Revista Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitectos(1938-1942) 

I Congresso 

Nacional de 

Arquitectura 

(1948) 

Binário (1958 – 1988) 

Colóquio, Revista de Artes e Letras (1959-1970) 

Associação dos Arquitectos 

Portugueses (1978) 

Ordem dos Arquitectos 

(1998) 

Contexto Histórico Imprensa Generalista Imprensa Especializada 




